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LICENSKONTROLL
Skånes FF kommer inom kort i sedvanlig ordning att genomföra licenskontroller som syftar till att få alla
deltagande spelare licensierade och därmed även försäkrade. Alla föreningar uppmanas att via FOGIS
kontrollera att alla spelare som är 15 år och äldre är licensierade. Tänk på att spelarlegitimationskort och
licens inte är samma sak. För spel med obehörig spelare p.g.a. utvisningar och varningar eller på annat sätt
obehörigt deltagande debiteras föreningen enligt gällande tävlingsbestämmelser 2 kap §.42 (750-1500kr).
SAKNADE DOMARRAPPORTER
Under fliken ”saknade domarrapporter” i FOGIS visas matcher där föreningens lag är hemmalag och ett
slutresultat rapporterats men som ännu inte godkänts av Skånes FF. I vissa fall innebär detta att föreningen
inte har sänt in domarrapporten till Skånes FF för godkännande. Glöm inte att alla rapporter (ej elektroniska)
ska vara Skånes FF tillhanda senast på tredje (3) dagen efter spelad match och att rapporterna ska vara
korrekt ifyllda med match- och omgångsnummer, speldatum och slutresultat.
Alla föreningar ombeds att omgående kontrollera ovanstående via föreningsinloggningen i FOGIS, och
därefter utan dröjsmål sända in original eller kopior på föreningens ”saknade domarrapporter”.
För att undvika onödiga straffavgifter rekommenderas föreningen att kontinuerligt kontrollera denna lista.
UNGDOMS DM-FINALER 2010
Då årets ungdoms-DM nu har kommit en bit på vägen har det blivit dags att boka in årets finalarrangemang.
Skånes FF arrangerar tillsammans med Ängelholms FF årets finalspel och finalerna kommer att spelas på
Ängelholms IP söndagen den 5 september. (mer info kommer fortlöpande på www.skaneboll.se)
NY PERSONAL PÅ TÄVLINGSAVDELNINGEN
Under perioden fr.o.m. 2010-05-21 t.o.m. 2011-08-31 kommer tävlingsadministratör Åsa Friberg att vara
tjänstledig. Under ovan nämnda period kommer Sabina Haraldsson att vikariera och övertar då samma
administration, uppgifter med kontaktinformation;  040-590204 eller sabina.haraldsson@skaneboll.se
NYANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIER
Ovanstående gäller distriktets junior- och ungdomsserier som spelas som halvårsserier och följaktligen ska
lottas om i sommaruppehållet. Enligt tidigare utsänd information för säsongen ska ny- eller avanmälan vara
Skånes FF tillhanda senast vecka 25. Blanketter för ovanstående ärende finns att hämta på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/.
Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-manna-lag för att sedan nyanmäla
11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingssäsongen 2010.
Nedanstående tidplan gäller för höstens lottning av junior- och ungdomsserier:
vecka 25 – nyanmälan eller avanmälan av lag (via blankett till Skånes FF)
vecka 28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
vecka 30 – bokning av föreningens hemmamatcher (senast den 26/7 via föreningens inloggning i Fogis)
vecka 30 – definitiv spelordning (spelschema får skivas ut från Fogis fr.o.m. den 31/7)

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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EJ SPELADE MATCHER
Matcher som av någon anledning inte blivit spelade ska utan dröjsmål bokas om med nytt speldatum.
För matcher som inte domartillsätts av Skånes FF kan föreningen själv administrera denna bokning via sin
föreningsinloggning i Fogis. För övriga serier som domartillsätts av Skånes FF ska ny spelordning till
ospelade matcher meddelas per matchändringsblankett som finns att hämta på www.skaneboll.se
Observera att domarrapporten till matcher som inte är spelade eller ombokade kommer att restlistas och
eftersökas efter fem (5) dagar från ordinarie spelordning.
NOLLTOLERANS
Skånes FF vill här påminna alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”nolltoleransen” som
syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll och därigenom bl.a. uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Nolltolerans gäller för alla, såväl spelare, ledare, funktionärer, åskådare som föräldrar etc.
Mer information om distriktets nolltolerans finns att tillgå på; www.skaneboll.se
BARNFOTBOLL – POJKAR/FLICKOR 9 ÅR ELLER YNGRE
På förekommen anledning vill vi här påminna om att distriktets ungdomsserier för pojkar och flickor 9 år
spelas utan resultatregistrering och serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match skicka in
domarrapporten till Skånes FF. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från föreningens egna
Fogis-inloggning. Det är inte tillåtet för föreningen att själv via egen hemsida eller motsvarande skapa
serietabeller för pojkar och flickor 9 år eller yngre.
SANKTANKORTET
Skåne FF:s samarbetspartner Kvällsposten har under de senaste veckorna varit ute hos föreningen och bl.a.
överlämnat tidningar och Sanktankort, och vi uppmanar alla föreningar att gå in på http://sanktankortet.se/
och registrera sina kort. På www.sanktankortet.se kan ni ta del av samtliga förmåner, rabatter och
erbjudanden som ditt Sanktankort innebär. Sidan kommer att fyllas på allt eftersom nya erbjudanden läggs
till kortet, så glöm inte att titta in på sidan med jämna mellanrum. Sanktankortet, och det unika numret på
dess baksida, måste alltid kunna uppvisas eller anges för att erbjudandet skall gälla. Har ni inte fått några
Sanktankort, skaffa redan idag genom att anmäla er på www.sanktankortet.se eller kontakta Kvällsposten.
UTBILDA ERA TRÄNARE
Föreningar har möjlighet att arrangera Avspark och Bas 1-kurserna på hemmaplan.
Detta är ett bra och enkelt sätt att erbjuda många tränare utbildning samtidigt.
På; http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/
hittar ni information om hur ni ska gå tillväga. Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna
Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se
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RAPPORTERING AV RESULTAT
Som tidigare meddelats bl.a. i samband med representanskaps- och spelordningsmöte, är det enligt
2 kap. 35 § SvFF:s tävlingsbestämmelser hemmalagets skyldighet att inrapportera resultat och annan
information till SvFF respektive Skånes FF. Hemmalaget ska senast 60 minuter efter spelad match registrera
slutresultatet via SMS eller Fogis och därefter också ansvara för att domarrapportens vita originalblankett
(gäller ej serier med elektronisk domarrapport) är Skånes FF tillhanda inom tre (3) dagar.
För att rapportera ett reslutat via SMS skriver man in:
matchnummer (mellanslag) hemmamål (mellanslag) bortamål
Ex. 130101001 4 2
Om föreningen underlåter att rapportera enligt ovan är det en förseelse mot tävlingsbestämmelserna som
kan föranleda en bestraffning (straffavgift upp till 25.000kr).
WIDGETS: INFOGA TABELL M.M PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA
Nu kan alla lag och föreningar infoga dynamisk information från skaneboll.se och svenskfotboll.se direkt på
sina egna hemsidor med hjälp av våra nya "widgets"! Mer information om hur ni gör finns på
http://www.skaneboll.se/arkiv/2010/04/widgets-infoga-tabell-m-m-pa-foreningens-hemsida/
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