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UPPSKJUTNA MATCHER (påminnelse)
Respektive hemmalag ombeds att omgående kontakta sina motståndare i matcher som av någon anledning
inte blivit spelade och därefter snarast möjligt komma överens om nytt speldatum och tid. Vänligen meddela
därefter utan dröjsmål Skåne FF: s tävlingsadministratörer per matchändringsblankett om ny spelordning

SPELKLARHET DEN 1/9 ELLER SENARE (påminnelse)
Skånes FF påminner här om gällande tävlingsbestämmelser, RB kap 1 § 11:
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter
den 7 september får inte delta i den nya, eller i förekommande fall lånande (enligt 2 kap 20-21§), föreningens
representationslag eller övriga lag i representationsserier i resterande serie-, kval-, eller slutspelsmatcher,
matcher ingående i Svenska Cupen, SM-slutspel för flickor, eller i pojk- och juniorallsvenskan eller i
kvalificeringsspel till pojk- och juniorallsvenskan, innevarande säsong. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige samt vid
nylicensiering.

VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO) (påminnelse)
Notera särskilt att A- och B-lag, herrar och damer, som lämnar walk-over (WO) i någon av lagets två (2) sista
seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade
matcher räknas som WO, 0-3. För div.4 herrar B-lag föranleder walk-over enligt ovan ej uteslutning, istället
debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift om 3000kr.

KVALLOTTNING
Årets kvallottning är per 2010-08-23 publicerad på www.skaneboll.se.
Mer information om upp- och nedflyttningar samt kvalet finns att läsa i gällande TB 2 Kap § 19.3
Kvalmatcher för herrar spelas på lördagar medan kvalmatcher för damer spelas på söndagar.
Samtliga kvalmatcher i distriktet spelas med avspark klockan 14.00.
I de fall ett extrakval blir aktuellt kommer detta att förläggas direkt efter ordinarie kvalspel.

FINALSPEL I UNGDOMS-DM 2010
Skånes FF hälsar i samarbete med Ängelholms FF varmt välkomna till årets finalspel i ungdoms-DM.
Finaler som äger rum på Ängelholms IP spelas enligt följande;
Kl. 10.00
Kl. 11.45
Kl. 13.30
Kl. 15.30

Flickor 14 år
Pojkar 14 år
Flickor 16 år
Pojkar 16 år

Borgeby FK – Lunds BK/Veberöds AIF
Malmö FF – Lunds BK
Höllvikens GIF – Kristianstads DFF
IF Limhamn Bunkeflo – Malmö FF
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JUNIOR- OCH POJKALLSVENSKAN 2011
Skåne FF:s tävlingsavdelning har per 2010-08-25 skickat information och inbjudan med anmälningsblankett till berörda föreningar gällande deltagande i Junior- och pojkallsvenskan 2011.
Information och blanketter är skickade till föreningens officiella e-post-adress.
Sista anmälningsdag för deltagande i en eventuell kvaltävling, om platser till Junior- och pojkallsvenskan,
är måndagen den 6 september. Har er förening av någon anledning inte erhållit ovan nämnda utskick –
kontakta Mats Hansson ,040-590224 eller mats.hansson@skaneboll.se

SÄSONGSAVSLUTNING
Av olika anledningar kommer det tyvärr inte, vilket Skånes FF och Kvällsposten tidigare informerat om,
att bli någon ”Sanktan-gala” detta år. Skånes FF tillsammans med vår samarbetspartner kommer dock att
fortsätta jobba för en eventuell framtida lokal fotbollsgala i Skåne kommande säsonger.
Skånes FF arbetar i år nu istället på en säsongsavslutning i samband med årets slutomgång i herrallsvenskan. Vi vet ännu i dagsläget inte på vilket klockslag sista omgången kommer att spelas den 7/11,
men vi vill redan nu reservera detta datum för en säsongsavslutning/föreningsträff kring någon av de
skånska matcherna i sista omgången. Mer info och inbjudan med anmälningsblankett kommer inom kort.
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