SKÅNES FF INFORMERAR Nr 1/10 MALMÖ 2010-01-11
INBJUDAN TILL ZONLÄGER FÖR 13- OCH 14-ÅRINGAR
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla spelare till zonläger för 13-åringar och 14åringar. Anmälan ska vara Skånes FF tillhanda senast 5 mars. Anmälan hittar du på
http://www.skaneboll.se/zonlager.
LANDSKRONALÄGER
Såhär kommer årets Landskronaläger att genomföras:
F 14
- 18-21 juni
F 15
- 18-20 juni
P 14
- 21-24 juni
P 15
- 21-23 juni

TRÄNARUTBILDNING
Vårens centrala kursprogram:
Träningslära/Målvaktsspel BAS 1
Teknik BAS 1
Träningslära/Målvaktsspel BAS 2
Teknik BAS 1
Målvaktstränarutbildning BAS 1
Coachingkurs
Fotbollsskadekurs
Ät rätt – prestera bättre!
http://www.skaneboll.se/ata

6 februari
11 april
13-14 februari
10-11 april
9-11 april
14 mars
21 mars
18 mars

Eslöv
Lödde
Eslöv
Ljungbyhed
Eslöv
Höör
Höör
Malmö Inbjudan finns på

Anmälan till Skånes FF:s kansli!
Dessutom erbjuder vi tillsammans med Skåneidrotten den skadeförebyggande kursen
Knäkontroll, som genomförs på hemmaplan. Ny kurs – inbjudan finns på http://www.skaneboll.se/kna

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2010 (påminnelse)
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2010-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar samt anmälningsblanketter för
2010-års seriespel och DM-tävlingar finns publicerad på www.skaneboll.se. Föreningar skriver själv ut
önskade blanketter för ifyllnad och anmälan. Ifylld anmälningsblankett skickas sedan till Skånes FF per
post till: Skånes FF, Box 1046, 212 10 Malmö, eller per fax till tävlingsavdelningen: 040-49 18 21
Sista anmälningsdag för anmälan till seriespel är söndagen den 31 januari, och sista anmälningsdag för
anmälan till DM-tävlingar är söndagen den 10 januari måndagen

den 18 januari.

SPELORDNINGSMÖTE FÖR SENIORLAG 2010
Kallelse och information finns nu upplagd på vår hemsida. De obligatoriska spelordningsmötena för
distriktets seniorlag i damer division 3-5, herrar A-lag division 4-7 och herrar B-lag division 1-4 kommer
att äga rum under vecka 5-7. För mer information om bl.a. kallelse, mötesöversikt och styrning av speldagar
gå på www.skaneboll.se och se under fliken ”Tävlingsverksamhet” och ”Spelordningsmöte”.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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ANMÄLDA LAG TILL DM-TÄVLINGAR 2010
Skånes FF anmodar berörda föreningar som gjort anmälan till 2010-års DM-tävlingar att logga in i Fogis
och kontrollera att önskad anmälan finns registrerad och att laget därmed är anmält till tävlingen.
Glöm inte att välja ”Säsong 2010” i Fogis och klicka sedan på fliken ”Förening” och därefter ”Lag”.
Anmälda lag till 2010-års tävlingssäsong är markerade i fet stil under respektive tävlingskategori.
Om något från föreningen sedan tidigare anmält lag mot förmodan inte finns registrerat enligt ovan i
Fogis har Skånes FF av någon anledning inte fått berörd anmälningsblankett.

Ej registrerade lag alt. efteranmälan ska meddelas Skånes FF senast måndagen den 18 januari.
Lottning av DM-tävlingarna kommer att påbörjas i vecka 3 och beräknas vara klar i vecka 5.
Frågor eller kontroll av anmälan besvaras av tävlingsavdelningen 040-590 200
FUTSAL-SM FÖR POJKAR OCH FLICKOR 15 RESPEKTIVE 17 ÅR
Regionalt SM-gruppspel spelas i Nils Holgersson Hallen, Skurup, lördag och söndag den 13-14 februari.
Mer information kommer inom kort att publiceras på www.skaneboll.se
SKÅNSKA FUTSALMÄSTARE 2009/2010
Skånes FF vill härmed gratulera våra skånska distriktsmästare i Futsal 2009/2010 – Lycka till i SM !
Herrar – BK Olympic
Damer – Södra Sandby IF
P17 – Trelleborgs FF
P15 – IFK Malmö FK
F17 – Höllvikens GIF
F15 – Höllvikens GIF

DOMARVERKSAMHETEN:
Nu finns samtliga kallelser till vårens domarutbildningar, steg 1, förenings- och ungdomsdomare på vår
hemsida under domarverksamhet och utbildning. Ta kontakt med ansvarig instruktör och anmäl era
deltagare snarast. OBS! Domarna som dömer era matcher måste ha genomgått en utbildning i år.
Du hittar kallelserna på http://www.skaneboll.se/kallelser
Ni som skall ha egna föreningsdomare till matcher som vi normalt tillsätter ( P15-16 ) SKALL anmäla detta
till domaravdelningen senast den 15/3.
Träningsmatcher: Senast den 22/1 skall Ni ha meddelat domartillsättarna om era träningsmatcher.
Domartillsättarnas tel. och faxnummer finns på hemsidan.

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

