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KRAV PÅ SPELARAVTAL I HERRAR DIVISION 2
Fr.o.m. 2011 måste spelare tillhörande förening som deltar i div.2 herrar, fr.o.m. att spelaren fyller 18 år,
ha ett hos SvFF registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att delta i föreningens representationslag.
Mer information om gällande representationsbestämmelser skickas, efter 2011-års seriesammansättning,
från Svenska FF till berörda föreningar ingående i div.2 herrar.

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.

INFÖR KVALET – SISTA OMGÅNGEN
Skåne FF:s tävlingsavdelning kommer lördag/söndag den 2-3 oktober att arbeta för att göra klart inför
kvalspelet och vill därför att föreningar som är hemmalag i sista omgången faxar eller per e-post sänder in
en kopia på matchrapporten i Herrar och Damer A-lag, direkt efter spelad match till Skåne FF.
Skicka en kopia av matchrapporten till tavling@skaneboll.se eller per fax till: 0 4 0 – 4 9 1 8 2 1
Skånes FF påminner också om gällande regler för rapportering av slutresultatet och ber berörda föreningar
att vara extra noggranna med rapporteringen av slutresultatet för matcher i sista omgången.
Tack på förhand – vi behöver Er hjälp enligt ovan för att snabbt kunna fastställa och ge info om kvalspelet.
Skicka kopia av rapporten till oss även om matchen är betydelselös just för Er, den är viktig för oss…

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF:s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF:s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska
hemmalaget insända en skriftlig dispensansökan. Hemmalaget ska i god tid meddela gästande lag och
domarfunktionärer om annan spelplan/spelunderlag.

EJ UPPFLYTTNING AV SERIESEGRARE I B-LAGSSERIER (HERRAR)
Om någon seriesegrare mot förmodan inte vill ta steget upp i överliggande division i B-lagsserier för
herrar måste detta skriftligen anmälas till Skånes FF, Tävlingsenheten, Box 1046, 21210 Malmö
En skriftlig anmälan skall vara Skånes FF tillhanda senast sju (7) dagar efter avslutad serie.
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TÄVLINGSSANKTION FÖR INOMHUSTURNERINGAR
Inför den stundande inomhussäsongen vill Skånes FF härmed informera om att det tillsvidare fortfarande är
tillåtet att anordna och spela inomhustävlingar enligt den traditionella modellen five-á-side. DM och SM
kommer som tidigare år att spelas enligt modellen Futsal. Glöm inte att förening som avser att arrangera
turnering ska ansöka om tillstånd för detta senast en (1) månad före turneringsgenomförandet.
OBS! fr.o.m. 2011-01-01 ska en kopia på arrangörens ”officiella” inbjudan bifogas till alla
ansökningshandlingar gällande tävlingssanktion, detta gäller såväl inomhus som utomhustävlingar.

KOMBINERADE LAG - INOMHUSTÄVLINGAR
Vi påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som numera tillåter föreningar med kombinerade lag,
beviljade efter ansökan senast den 31/1 till Skånes FF, att delta även i inomhustävlingar.
Beviljade ansökningar gäller per licensperiod, dvs fr.o.m. den 1 april t.o.m. 31 mars.
Vid anmälan och spel med kombinerade lag inomhus ska det av Skånes FF beviljade lagnamnet användas.

DISPENS FÖR ÖVERÅRIGA SPELARE – INOMHUSFOTBOLL
Skånes FF vill härmed informera om att dispens för överåriga spelare till inomhussäsongen ska ansökas för
på ansökningsblankett som finns att hämta på: www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Blanketter
När det gäller förestående ansökningar om dispenser till inomhussäsongen vill Skånes FF på detta sätt
informera om att tävlingsenheten är mycket restriktiv med att ge dispenser för inomhusspel. Skåne FF:s
ståndpunkt är att det oftast finns möjlighet att anmäla laget till rätt ålderklass istället för att söka dispenser.
Finns inte rätt ålderklass i önskad tävling kan föreningen istället anmäla laget till en annan tävling.
Se lista över sanktionerade inomhustävlingar på www.skaneboll.se. Gällande tävlingsbestämmelser medger
maximalt dispens för en (1) spelare till inomhusspel. Denna regel kommer tillämpas strikt med motivering
att dispenser gäller för spelare per match, d.v.s. det är inte tillåtet att växla ”dispensspelare” inom
matcherna. Dispens kommer i första hand att beviljas på sociala grunder med utgångspunkt från individen!

DISTRIKTSMÄSTARE UNGDOMS-DM 2010
Skånes FF vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner, Ängelholms FF, som på ett mycket förtjänstfullt
sätt gjorde det möjligt att genomföra årets finalspel. Årets Herr-, Dam- och Juniorfinaler spelas vid ett senare
tillfälle och mer information om dessa finaler kommer inom kort på vår hemsida. Skånes FF tackar för 2010
och önskar varmt välkomna tillbaka 2011 för nya kamper om ”Skånetiteln”!
Distriktsmästare 2010:
F14
P14
F16
P16

Lunds BK/Veberöds AIF
Malmö FF
Höllvikens GIF
Malmö FF
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DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skånes FF informerar här om årets distriktsmästerskap i FUTSAL som kommer att spelas enligt nedan.
Notera särskilt att Skåne FF:s platser i 2010/2011-års Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående
DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med anmälningsblankett finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herr- och damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 3-5 december 2010
spelas 10-12 december 2010
spelas 7-9 januari 2011

Kirsebergs Sporthall i Malmö
Nils Holgersson hallen i Skurup
Nils Holgersson hallen i Skurup

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Då årets serier nu närmar sig sitt slut har det blivit dags att summera säsongens tävlingsverksamhet och dela
ut välförtjänta prisplaketter och diplom. Skånes FF kommer som tidigare år att inbjuda till en intressant och
förhoppningsvis givande föreningsutvecklingsträff som är tänkt att äga rum den 7 november i Helsingborg.
I samband med denna föreningsträff kommer årets prisplaketter och diplom att finnas för avhämtning.
Inbjudan och mer information om denna träff kommer inom kort. Årets prisplaketter och diplom kommer
även att finnas för avhämtning i samband med förbundets Representantskapsmöte på Scandic Star Hotell i
Lund i november månad. Prisplaketter och diplom finns naturligtvis även, några veckor efter avslutat
seriespel, tillgängliga för avhämtning på Skåne FF:s kansli i Malmö.
Kontakta Tomas Olsson 040-59 02 13 för överenskommelse om avhämtning.
TRÄNARUTBILDNING
Det finns fortfarande platser kvar på:
Avspark
16 oktober
Ledarskap BAS 1
13 november
Spelförståelse BAS 1
5 december
Målvaktstränarutbildning Diplom
30-31 oktober
Ät rätt – prestera bättre!
25 oktober
Fotbollsskadekurs Grund
13 november
Inbjudan och anmälningsblankett finns på www.skaneboll.se

Malmö
Kristianstad
Förslöv
Eslöv
Helsingborg
Höör

MÅLVAKTENS DAG INOMHUS
Nu är det dags att anmäla till Målvaktens Dag inomhus. Det är träningar på konstgräs i Skurup - 13/11,
Helsingborg - 20/11 och Eslöv - 21/11. Alla målvakter födda 1994-97 kan anmälas!
Inbjudan och anmälningsblankett finns på www.skaneboll.se
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