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EJ UPPFLYTTNING AV SERIESEGRARE I B-LAGSSERIER (HERRAR) påminnelse
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.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL påminnelse
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

EJ GODKÄNDA DOMARRAPPORTER
Vi ber samtliga föreningar att så här i serieavslutningstider att kontrollera listan över saknade
matchrapporter i sin egen Fogis-inloggning. I Fogis finns en lista på de rapporter som av någon anledning
inte kommit oss tillhanda. I de fall rapporter redan har blivit insända ber vi Er att på nytt sända in kopior av
rapporterna. Vid oklarheter eller frågor i detta ärende kontakta tävlingsavdelningen (040-59 02 00.
Se även: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/foreningsrapporter/

ÅRSPLANERING FÖR 2011
Vi kan nu meddela att den preliminära årsplaneringen för 2011-års tävlingssäsong finns publicerad på vår
hemsida under följande länk; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering-2011/
Notera särskilt att seriestarten för seniorserier 2011 är planerad till den 15-17/4.

SERIEINDELNING 2011 (HERRAR A/B-LAG, DAMER A-LAG)
Efter avslutat kvalspel så har det åter blivit dags att fastställa serieindelning för en ny tävlingssäsong.
Skånes FF har följande tidplan för distriktets arbete med serieindelning till 2011-års seniorserier;
15/10
1/11
2/11
8/11
9/11
24/11

Sista datum att anmäla lag (nya och från 2010 uteslutna/utgått lag) till seriespel för seniorlag
Tävlingskommittén (TK) fastställer förslag till seriesammansättning för 2011-års seniorserier
Förslag till seriesammansättning för 2010-års seniorserier publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen inkomma med föreningens synpunkter till TK´s förslag
Reviderat förslag publiceras på www.skaneboll.se
Representantskapsmötet fastställer definitiv seriesammansättning för 2011-års seniorserier
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EXTRABESTÄLLNING AV PLAKETTER OCH DIPLOM
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I senior- och juniorserier utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I samtliga ungdomsserier, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter till första, andra och tredje laget.
Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-mannalag.
Föreningen har möjlighet att köpa plaketter och diplom till övriga spelare som deltagit i seriespelet.
Ograverade extraplaketter kostar 25kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av extraplaketter eller
diplom sätt in pengar på Skåne FF:s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd förening.
Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen avser!
För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Tomas Olsson per telefon 040-59 02 13 eller
per mail till tomas.olsson@skaneboll.se
Prisplaketter och diplom delas ut till berörda föreningar i samband med årets stora föreningsutvecklingsträff
i Idrottens Hus, Helsingborg den 7/11, och i samband med Skåne FF:s representantskapsmöte i Lund den
24/11. Det finns dessutom möjlighet för lag att hämta sina priser på en lite mer ceremoniell prisutdelning på
scen i samband med årets Riksfinaler i Sanktan som äger rum den 30/10 på Malmö IP. För mer information
om Riksfinalerna och anmälan till denna prisceremoni, se nedan länk eller kontakta Linda Arvidsson på
Kvällsposten i Malmö.
http://www.expressen.se/sport/sanktan/skane/1.2139704/alla-valkomna-till-sanktans-riksfinal-i-malmo

TRÄNINGSTURNERINGAR
Det inte tillåtet att arrangera tränings- eller s.k. vinterturneringar utan beviljat tävlingstillstånd från
Skånes FF, oavsett om det endast gäller träningsmatcher (gäller ej en enskild träningsmatch mellan lag från
två föreningar). Se vår hemsida; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arrangera-cuptavling/

UNGDOMSSERIER - 2011
Skåne FF:s tävlingskommitté (TK) har beslutat att fr.o.m. tävlingssäsongen 2011 arrangera seriespel för
ungdomslag, 9-14år, enligt en enhetlig modell för hela distriktet med uppdelning i vår- respektive höstserier
Detta innebär i praktiken att den sedan tidigare traditionella modellen med ”helårsserier” för ungdomslag i
zon NV slopas och ersätts med samma upplägg som i övriga Skåne.
Fördelarna med ett vår/höst upplägg är många, bl.a. är det möjligt att i sommaruppehållet nyanmäla lag.
Det är dessutom möjligt att, utan kostnad, göra en avanmälan efter avslutad vårserie. En annan stor fördel är
att serier som av olika anledningar tappat lag kan korrigeras i höstsammansättningen.

DM-FINALER FÖR JUNIORER
Skånes FF hälsar välkomna till årets två DM-finaler för juniorlag spelas enligt nedan.
Damjuniorer: Borgeby FK – LdB FC Malmö, söndagen den 17/10 klockan 14.00 på Borgeby IP.
Herrjuniorer: Lunds BK – Malmö FF, onsdagen den 20/10 klockan 18.30 på Klostergårdens IP.
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