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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 1-2 oktober att arbeta för att snabbare kunna
uppdatera Fogis och hemsidan med rätt kvallag till sina respektive kvalmatcher. Vi ber särskilt berörda
föreningar att inte kontakta Skånes FF per telefon i kvalfrågor under måndagen den 3 oktober.
Vår målsättning är att publicera hela kvalprogrammet senast onsdagen den 5 oktober !

EXTRA KVALSPEL INFÖR 2012-ÅRS TÄVLINGSSÄSONG
Med anledning av de aktuella serietabellerna för herrar division 3 där fem (5) skånska lag troligtvis blir
degraderade till division 4 vill Skånes FF redan nu informerar om att det detta år kommer att bli ett s.k.
negativt extrakval. I klartext betyder detta att de sämst rankade lagen i varje kvalkategori kommer att
tvingas till extra kvalmatcher för att hålla sig kvar eller ta steget upp en division i seriesystemet.
Med anledning av de aktuella serietabellerna för damer division 2 där endast ett (1) skånskt lag troligtvis blir
degraderat till division 3 vill Skånes FF redan nu informerar om att det detta år kommer att bli ett s.k.
positivt extrakval. I klartext betyder detta att de bäst rankade lagen i varje kvalkategori kommer att få en
extrachans för att hålla sig kvar eller ta steget upp en division i seriesystemet.

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.

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/
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SERIESAMMANSÄTTNING 2012 (HERRAR A/B-LAG, DAMER A-LAG)
Efter avslutat kvalspel så är det dags att fastställa seriesammansättning för en ny tävlingssäsong.
Skånes FF har nedanstående tidplan för distriktets arbete med 2012-års seniorserier;
15/10
2/11
3/11
8/11
10/11
23/11

Sista datum att anmäla lag (nya och från 2011 uteslutna/utgått lag) till seriespel för seniorlag
Tävlingskommittén (TK) fastställer förslag till seriesammansättning för 2012-års seniorserier
Förslag till seriesammansättning för 2012-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 2012-års seniorserier

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!

PRELIMINÄR ÅRSPLANERING FÖR 2012
Preliminär årsplanering för 2012-års tävlingssäsong finns publicerad på vår hemsida under följande länk;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering
Ta del av årsplaneringen för bästa planering av Er föreningsverksamhet kommande säsong!

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL (påminnelse)
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
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PRISPLAKETTER OCH DIPLOM (påminnelse)
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 receptionen på telefon 040-590200 eller
per mail till anette.hansson@skaneboll.se eller annika.nilsson@skaneboll.se

