INFORMERAR Nr 11/2011 MALMÖ 2011-10-14
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 receptionen på telefon 040-59 02 00 eller
per mail till anette.hansson@skaneboll.se eller annika.nilsson@skaneboll.se

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.

EXTRA KVALSPEL INFÖR 2012-ÅRS TÄVLINGSSÄSONG
Med anledning av att fem skånska herrlag blev degraderade till division 4 vill Skånes FF påminna om att det
detta år troligen 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 efter ordinarie kvalspel sista matcher.
Med anledning av att endast ett skånskt damlag blev degraderat till division 3 vill Skånes FF påminna om att
det detta år kommer att bli ett s.k. positivt extrakval. I klartext betyder detta att de bäst rankade förlorande
lagen i kvalspelet kommer att få en extrachans efter ordinarie kvalspel sista matcher.

REPRESENTANTSKAP 2011
Onsdagen den 23 november (kvällstid) äger Skånes FF:s Representantskap rum på Scandic Star Hotel i Lund.
Anmälan av föreningens representanter ska vara Skånes FF tillhanda senast tisdagen den 15 november.
För mer information se www.skaneboll.se

PRELIMINÄR ÅRSPLANERING FÖR 2012
Preliminär årsplanering för 2012-års tävlingssäsong finns publicerad på vår hemsida under följande länk;
http://www.skaneboll.se/ImageVault/Images/id_66562/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Ta del av årsplaneringen för bästa planering av Er föreningsverksamhet kommande säsong!

INFORMERAR Nr 11/2011 MALMÖ 2011-10-14
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

TÄVLINGSTILLSTÅND
Det är 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). För mer info se; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arrangera-cuptavling/
På förekommen anledning påminner Skånes FF här även 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.

PLATSER KVAR PÅ TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns platser kvar på nedanstående tränarutbildningar. Som vanligt är det först till kvarn som gäller.
Anmälan till Skånes FF snarast. Mer info finns på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/centrala-kurser/
Målvaktstränarutbildning Bas 1
Skadebehandling 1
Knäkontroll
Coachingkurs
Styrketräning 1
Spelförståelse Bas 1

21-23/10
2/11
15/11
17/11
22/11
3/12

Malmö
Malmö
Helsingborg
Landskrona
Helsingborg
Helsingborg

