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SERIESAMMANSÄTTNING SENIORLAG 2012 – FÖRSLAG 1
Skånes FF kan nu meddela att Tävlingskommittén (TK) har fastställt ett s.k. förslag 1 till seriesammansättning för 2012-års seniorserier (DA div.3-5, HA div.4-7 samt HR div.1-4). Förslaget finns i sin helhet
publicerat på www.skaneboll.se och berörda föreningar har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter ska lämnas skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skånes FF tillhanda senast tisdagen
den 8 november.

SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL 2012-ÅRS SPELORDNINGSMÖTE
Skånes FF erbjuder härmed intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara
värd för något/några av 2012-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 2012-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 2012-års tävlingssäsong kommer inom kort.

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM) 2012
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2012-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års Seriespel och DMtävlingar finns publicerat på www.skaneboll.se. Föreningen anmäler i likhet med säsongen 2011 sina
deltagande lag via FOGIS, d.v.s. det finns inte längre några ”pappersblanketter” att skriva ut, fylla i och
skicka in. Uppdaterad manual för anmälan av lag i FOGIS finns på www.skaneboll.se.
Det är av största vikt att alla föreningar tar del av Skåne FF:s anvisningar i den uppdaterade anmälningsmanualen 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. 2012-01-01 t.o.m. 2012-01-31.
Anmälningsperioden för anmälan till DM är öppen i Fogis fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2012-01-08.
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.

FAIR PLAY STATISTIK 2011
Skånes FF delar varje år, i samband med förbundets årsmöte, ut prispengar till de lag som har skött sig bäst i
Fairplay hänseende. Statistiken är uträknad enligt gällande Tävlingsbestämmelser där varning ger 1 poäng
respektive utvisning som ger 3 poäng. Se www.skanboll.se för statistik från 2011-års seriespel, herrar och
damer A-lag.

INFORMERAR Nr 12/2011 MALMÖ 2011-11-03
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/
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ÅRSPLANERING - 2012
Ni har väl inte missat att den preliminära årsplaneringen av 2012-års tävlingssäsong sedan några veckor
tillbaka finns publicerad på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Här kan ni bl.a. ta del av start- och slutdatum för kommande års Seriespel och DM-tävlingar.

LÅN- OCH SAMARBETSAVTAL I SVENSK FOTBOLL
Information från Svenska FF:
UEFA har helt nyligen påpekat att SvFF måste ha representationsbestämmelser som är i överstämmelse med
FIFA:s regelverk. Reglerna måste också godkännas av FIFA. Med anledning av UEFA:s erindran har
Förbundsstyrelsen beslutat att föreslå representantskapet 2011 att de delar i SvFF:s representationsbestämmelser som strider mot FIFA:s bestämmelser tas bort.
Förslaget innebär att föreningar i förbundsserier inte längre kommer att kunna använda sig av vare sig
lån utan övergångsanmälan eller representation med stöd av farmarklubbsreglerna. Inte heller så kallade
amatörlån kommer att kunna användas i förbundsserierna.
Mer information om ovan nämnda förändringar i representationsbestämmelserna kommer att ges vid årets
representantskapsmöte som äger rum på Star Hotell i Lund onsdagen den 23 november.
Den 25 november beslutar SvFF:s representantskap om vilka regler som ska gälla för säsongen 2012.

