INFORMERAR Nr 13/2011 MALMÖ 2011-11-29
DEFINITIV SERIESAMMANSÄTTNING SENIORLAG 2012
Beslut om definitiv seriesammansättning av distriktets seniorserier fattades av representantskapsmötet i
Lund den 23 november. Den definitiva seriesammansättningen finns nu på www.skaneboll.se

LOTTNING OCH SPELPROGRAM
Skånes FF kommer att utföra lottning av 2012-års seriespel i vecka 49 och eventuella förbehåll/önskemål
inför lottningen måste, för att kunna beaktas, vara tävlingsavdelningen tillhanda söndagen den 4 december.
Blankett för anmälan av förbehåll finns på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Målsättningen är att publicera spelprogrammen för distriktets seniorserier tisdagen den 13 december.

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.

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.

DAMER U-LAG 2012
Med anledning av SvFF:s förändringar i representationsbestämmelserna gällande utlånings- och
farmarklubbsregler har Skånes FF beslutat att införa en ELIT-division för damer U-lag.
Syftet med Skåne Elit är att skapa bättre matchning för spelarna på en hög och kvalitativ nivå.
Mer information, förutsättningar och Skåne FF:s rekommendationer finns i en reviderad inbjudan som ni
hittar på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/

NYTT SERIESYSTEM FÖR DAMFOTBOLLEN
Några viktiga beslut från SvFF:s representantskap hittar ni på: http://svenskfotboll.se/arkiv/svenskfotboll/2011/11/nytt-seriesystem-for-damfotbollen-klubbat-pa-repskapet/

