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SENIORSERIER 2012
Föreningar som avanmält sig, utgått eller blivit uteslutna och därmed inte fullföljt 2011 års seriespel,
men som önskar återanmäla sig ska göra detta skriftligen till Skånes FF senast den 15:e oktober.
Anmälningsblankett finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/

VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO) - påminnelse
Notera särskilt att herrar A- och B-lag samt damer A-lag, 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 inte
uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift om 3000kr.

GRUS- ELLER KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL - påminnelse
Skånes FF påminner om att höstens seriematcher, fram till sista omgång, skall vara spelade innan sista
omgångens datum som är gemensam för respektive serie. Detta innebär att matcher ska spelas även om
underlaget blir grus eller konstgräs. Förening kan inte vägra att spela på grus eller konstgräs och är
dessutom enligt gällande tävlingsbestämmelser skyldiga att ha skor med för olika underlag.

UPPSKJUTNA MATCHER
Alla föreningar 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

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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DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Årets distriktsmästerskap i FUTSAL kommer att spelas enligt nedan. Skåne FF:s platser i 2011/2012-års
SM i Futsal fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med
anmälningsblankett finns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 3 december 2011
spelas den 4 december 2011
spelas 10-11 december 2011
spelas 7-8 januari 2012

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

DISTRIKTSMÄSTARE UNGDOMS-DM 2011
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. Skånes FF tackar för 2011 och önskar varmt välkomna
tillbaka 2012 för nya kamper om ”Skånetiteln”!
Distriktsmästare 2011:
F14
P14
F16
P16

Eskilsminne IF
Malmö FF
LdB FC Malmö
Trelleborgs FF

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
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.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 43 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
obligatoriska representantskapsmöte som äger rum på Star Hotel i Lund onsdagen den 23 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/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

