SKÅNES FF INFORMERAR Nr 7/2010 MALMÖ 2010-06-15
TRÄNARUTBILDNING
Vinterns centrala kursprogram:
Avspark
Ledarskap BAS 1
Spelförståelse BAS 1
Träningslära/Målvaktsspel BAS 1
Teknik BAS 1
Ledarskap BAS 2
Spelförståelse BAS 2
Träningslära/Målvaktsspel BAS 2
Teknik BAS 2
Diplomkurs BAS
Målvaktstränarutbildning BAS 1
Målvaktstränarutbildning Diplom
Coachingkurs
Ät rätt – prestera bättre!
Fotbollsskadekurs Grund
Fotbollsskadekurs Påbyggnad
Fotbollsskadekurs Grund
Ät rätt – prestera bättre!
Fotbollsskadekurs Påbyggnad

16 oktober
13 november
5 december
12 februari
2 april
29-31 oktober
20-21 november
12-13 februari
9-10 april
4-7 november
8-10 april
30-31 oktober
5 mars
27 oktober
13 november
30 november
12 februari
2 mars
23 mars

Malmö
Kristianstad
Förslöv
Helsingborg
Lödde
Eslöv
Landskrona
Eslöv
Ljungbyhed
Malmö
Eslöv
Eslöv
Landskrona
Helsingborg
Höör
Malmö
Höör
Kristianstad
Hässleholm

Inbjudan finns på http://www.skaneboll.se/central
Anmälan till Skånes FF:s kansli!
KLUBBTRÄNARFORTBILDNING PÅ HEMMAPLAN
Skånes FF erbjuder Din Förening möjligheten att delta i fortbildning ”Klubbtränarfortbildning på
hemmaplan”.
Instruktör från Skånes FF besöker föreningens ungdomstränare och håller i fortbildningen. Fortbildningen sker på
”hemmaplan”, vid två tillfällen under höst/vinter.
Varje fortbildningstillfälle omfattar 4 timmar, där praktik och teori varvas. Föreningen väljer tidpunkt – och om det
passar bäst med vardag eller helg.

Inbjudan finns på http://www.skaneboll.se/klubbtranare
Anmälan till Skånes FF:s kansli!
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

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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SAKNADE DOMARRAPPORTER (påminnelse)
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.
EJ SPELADE MATCHER (påminnelse)
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
debiteras med administrationsavgift enligt gällande TB efter fem (5) dagar från ordinarie spelordning.
TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR NATIONELLA & INTERNATIONELLA MATCHER/CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher nu står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Här följer de vanligaste förekommande situationerna
med information om vad som krävs när svenska och utländska lag ska spela matcher:
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag – Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar – Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när Ni är utomlands – behövs ingen blankett
(observera att undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där
föreningen ska meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten ”Meddelande”)
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige – använd blanketten ”Meddelande”
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige – använd blanketten ”Meddelande”
Skåne FF:s hantering av både Tillståndsansökan och Meddelande är kostnadsfri. Samtliga blanketter finns
att ladda ner på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/ Notera särskilt att
Tillståndsansökan och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en månad före första match.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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SEMESTERSTÄNGT
Under vecka 28 och 29 är förbundskansliet stängt.
Trevlig sommar!

PRELIMINÄR SPELORDNING – HÖSTSERIER 2010
Efter genomförda vårserier och efter indelning med hänsyn till resultat och inkomna synpunkter kommer
tävlingsavdelningen under vecka 26-28 att publicera nya höstserier på vår www.skaneboll.se
Spelprogram till höstserierna finns efter hand att hämta på hemsidan, se under ”Verktygslåda” och ”Serier”
eller använd följande direktlänk: http://www2.svenskfotboll.se/skane/ft.aspx?scr=orgresult&ffid=14
Spelprogram för föreningens alla lag finns naturligtvis också att se och hämta i den egna Fogisinloggningen.
Det är förbehållet Skåne FF:s tävlingsavdelning, med stöd av gällande tävlingsbestämmelser, att fatta beslut
om definitiv serieindelning för distriktets höstserier. Det finns således ingen ”remisstid” med möjlighet för
enskilda lag eller föreningar att inkomma med synpunkter till den definitiva seriesammansättningen.
Eventuell efteranmälan kan endast tillgodoses i mån av s.k. vakanta platser i den genomförda lottningen.
Vid efteranmälan vänligen kontakta Skånes FF per telefon 040-59 02 00. Eventuella återbud till seriespel ska
ske skriftligen, via blankett som finns att hämta på www.skaneboll.se, och kommer att debiteras enligt
gällande tävlingsbestämmelser med 1000kr/ungdomslag upp t.o.m. 14 år alternativt med 1500kr/lag 15 år
eller äldre. Finns ert lag inte med i lottningen? Kontakta Skånes FF per telefon 040-59 02 00.
Bokning av matcher i Fogis
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och speltider för sina egna hemmamatcher.
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer datum
och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar
ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för enstaka
mitt-i-veckan-omgång förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att
matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång.
I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos berörd planägare
(Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.

Föreningens hemmamatcher till höstserierna ska vara bokade i FOGIS SENAST MÅNDAGEN DEN 26/7.

Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/. Det finns även möjlighet
att via inloggningen ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den
som är kopplad till hela föreningen.
Behöver Ni hjälp med matchbokningen?
Kontakta Skåne FF:s Tävlingsavdelning på telefon 040-59 02 00.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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EGNA FÖRENINGSDOMARE TILL HÖSTENS MATCHER
Senast onsdagen den 21/7 måste vi ha besked av de föreningar som vill använda sig av egna
Föreningsdomare till höstens ungdomsmatcher. Detta gäller zonserierna P 15-16.
Detta skall meddelas per mail till någon på Domaravdelningen.
Uppge vilken/vilka serier det gäller. OBS! Det är inte tillåtet att ha Föreningsdomare i Skåneserierna.
DOMARTILLSÄTTNING AV SOMMARENS TRÄNINGSMATCHER
Division 2-3 tillsätts av Skånes FF:s domaravdelning.
Till resterande matcher kontaktar Ni den lokala domartillsättaren i Er zon.
Telefon eller faxnummer till de lokala domartillsättarna finns på hemsidan under domarverksamhet.
http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/lokala-domartillsattare/

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se

