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REPRESENTANTSKAP 2010
Onsdagen den 24 november (kvällstid) äger Skånes FF:s Representantskap rum på Scandic Star Hotel i Lund.
Anmälan av föreningens representanter ska vara Skånes FF tillhanda senast den 18 november.
För mer information se http://www.skaneboll.se/skanes-fotbollforbunds-representantskap-2010/
Ni har väl inte glömt att årets prisplaketter och diplom finns för avhämtning på Representantskapsmötet!

SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL 2011-ÅRS SPELORDNINGSMÖTE
Skånes FF erbjuder härmed intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara
värd för något/några av 2011-års spelordningsmöte för distriktets seniorserier. Spelordningsmötena kommer
att äga rum under vecka 5-7. För mer information och förutsättningar för värdskapet,
kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist (040-590 225.

FÖRBEHÅLL INFÖR LOTTNINGEN AV DISTRIKTETS SENIORSERIER
Det är möjligt att via särskild blankett, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
meddela förbehåll inför lottningen av 2011-års seniorserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda
senast den 4:e december för att kunna beaktas. Lottningen av seniorserierna kommer att ske med början i
vecka 49, kallelse till spelordningsmöte och mer information om 2011-års tävlingssäsong kommer inom kort.

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2011
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2011-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års seriespel och DMtävlingar finns nu publicerad på www.skaneboll.se. Nytt fr.o.m. 2011-års tävlingssäsong är att föreningen
ska anmäla sitt deltagande i FOGIS, d.v.s. det finns inte längre några ”pappersblanketter” att skriva ut,
fylla i och skicka in. Manual för anmälan av lag i FOGIS finns på vår hemsida www.skaneboll.se.
Det är av största vikt att alla föreningar tar del av förbundets anvisningar i manualen och vid frågor eller
behov av hjälp kontaktar vår IT- eller Tävlingsavdelning (040-590 200.
Anmälningsperioden för anmälan till Seriespel är öppen i Fogis fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2011-01-31.
Anmälningsperioden för anmälan till DM är öppen i Fogis fr.o.m. 2010-11-16 t.o.m. 2011-01-09.
Observera särskilt att anmälningsperioden i FOGIS endast är ”öppen” fram t.o.m. ovanstående sista datum,
d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan i FOGIS.

INOMHUSFOTBOLL 2010/2011
Skånes FF kommer som tidigare säsonger att sanktionera både 5-manna, s.k. ”five á side” och Futsal som
spelform till inomhusfotboll. Glöm inte att som tävlingsarrangör söka sanktion för er tävling, senast en (1)
månad före tävlingsstart. Vid frågor gällande tävlingssanktion kontakta tävlingsadministratör,
Tomas Olsson på (040-590 21, eller per e-post till: tomas.olsson@skaneboll.se
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DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER 2011
Precis som tidigare år kommer Skånes Fotbollförbund att tillsätta domare och assisterande domare till vissa
träningsmatcher.
Följande gäller:
Allsvenskan och superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan och superettan (Folksam U21-serien) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Övriga träningsmatcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren, se www.skaneboll.se/domarverksamhet.

SPAM
Dom senaste dagarna har vi här på kansliet och även personer som har sina e-post-adresser synliga på
www.skaneboll.se blivit utsatta för en hel del ”Spam” mail d.v.s. skräppost. (ex nedan)
Detta beror på att någon har via ett Spamprogram scannat adresser och därefter skickat ut mail till dessa
adresser. Varför har då inte e-post-programmens Spamfilter tagit hand om dessa mail. Jo, de flesta spamfiltren är inställda på ”fula” ord och det senaste programmet innehåller inte några sådana ord och därför
passerar det filtret och hamnar i inkorgen.
Skulle det vara så att du/ni får mail som ser konstiga ut är det viktigt att ni slänger mailen och inte svarar
på mailen. Skulle ni svara på mailen så bekräftas er e-post-adress och därmed är ni ett hett byte för
SPAM. Eventuella länkar i mailen kan också innehålla virus och trojaner.
Ett tips är också att ni i ert egna spamfilter lägger till den e-postadress som ni fått spam ifrån t.ex. @abc.com
som en spamadress och då slipper ni mail från just denna adress.
Tillsvidare uppmanar vi att INGEN tar bort eller ändrar sin e-post-adress i FOGIS.

FÖRUTSÄTTNING FÖR TÄVLINGSTILLSTÅND
På förekommen anledning påminner Skånes FF här om gällande TB 1 kap §.2.
Detta innebär i klartext att turneringsarrangör för sanktionerad tävling inte kan medge ”icke existerande”
föreningar eller andra konstellationer av lag deltagande i sin turnering. Endast existerande (ej vilande)
förening som är medlem i SvFF äger rätt att delta i sanktionerad turnering.
Se http://www.skaneboll.se/forbund/foreningar/ eller kontakta Skånes FF vid minsta tveksamhet.
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