INFORMERAR Nr 14/2011 MALMÖ 2011-12-21
KALLELSE TILL SPELORDNINGSMÖTE
Kallelse och information till 2012-års spelordningsmöte för seniorlag finns på www.skaneboll.se.
De obligatoriska spelordningsmötena för distriktets seniorlag, som deltar i damer division 3-5, herrar A-lag
division 4-7 och herrar B-lag division 1-4, äger rum under vecka 5-7. Mötesöversikt med datum och starttid
för respektive seriegrupp finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. För bästa planering av den kommande tävlingssäsongen bör föreningen i god tid före
respektive spelordningsmöte internt först fördela lagens tider och därefter kontakta de andra föreningarna i
respektive seriegrupp för överenskommelser om spelordning. Notera särskilt följande punkter;
-

hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”styrning av speldagar” (se www.skaneboll.se)
kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå

INBJUDAN TILL FOGISUTBILDNING
Under tävlingssäsongen 2012 kommer det att införas elektroniska domarrapporter från Fogis i samtliga
serier med undantag för ungdomsserier 9-17år, och utöver det finns nu också möjlighet att göra elektroniska
övergångar av amatörer via Fogis. Med anledning av detta kommer Skånes FF under mars 2012 att anordna
ytterligare utbildningar i Fogis. Utbildningen är två timmar lång och kommer förutom ovan information
även att innehålla en genomgång av andra grundläggande funktioner i Fogis.
Utbildningen riktar sig främst till lagansvariga och kanslist/konsulent, som kommer att arbeta med
domarrapporter, men även de som är behöriga att göra övergångar inom föreningen. Utbildningen är
kostnadsfri och ni kan anmäla max två deltagare per förening. Sista anmälningsdag är torsdagen den 1
mars. Anmälan görs via http://www.skaneboll.se/fogis-utbildningar-2012/ och efter anmälan får ni ett mail
inom tre dagar där det står om ni fått plats eller ej. Först till kvarn gäller!
Frågor kan ställas till Micke Dahl IT-ansvarig Skånes FF (040-590203, micke.dahl@skaneboll.se
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN (siffrorna inom parentes är antal platser kvar per 20/12)
12/3 18-20 Björkvallen, Kristianstad (13st), 14/3 18-20 Olympia, Helsingborg (13st),
19/3 19-21 Skånes FF:s kansli Malmö (19st), 21/3 10-12 Skånes FF:s kansli Malmö (4st)

UTLÅNING AV AMATÖR MED DUBBEL BOSÄTTNING
Det finns möjlighet till utlåning av amatör spelare, med dubbel bosättning, utan övergångshandling.
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom, distriktsserierna.
Mer information och blankett för ansökan finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/

SKÅNES FF`S TRÄNINGSMATCHBANK
Skånes FF erbjuder föreningar inom Svenska FF som söker motståndare till träningsmatcher att kostnadsfritt
sätta upp sig i träningsmatchbanken. För mer information gå in på http://www.skaneboll.se/matchbank
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INBJUDNINGAR TILL DOMARKURSER 2012
Inbjudningarna till Steg 1, Förenings- och Ungdomsdomarkurserna finns nu på vår hemsida under
Domarverksamhet/utbildning. OBS! att det är obligatoriskt att alla domare som ska döma i Er förening
måste genomgå en årlig kurs. Kontakta respektive instruktör/ansvarig och boka in en instruktör så fort som
möjligt. Vid frågor gällande kurserna kontakta Domaravdelningen.

DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER 2012
Precis som tidigare år kommer Skånes Fotbollförbund att tillsätta domare och assisterande domare till vissa
träningsmatcher. Följande gäller:
Allsvenskan och Superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan och Superettan (Folksam U21-serien) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Övriga träningsmatcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren, se www.skaneboll.se/domarverksamhet.

ZONLÄGER
2012 års zonläger arrangeras:
Zonutbildningsläger F/P 13:
22/4 - heldag
vecka 21 (21-27/5) - halvdag
vecka 35 (27/8-2/9) - halvdag
23/9 – heldag
Zonuttagningsläger F/P 14:
9/4 - 29/4 - 13/5

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/
Uppgradering S2/U3
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
Målvaktstränarutbildning Bas 2
Skadebehandling 1
Skadebehandling 2
Styrketräning 1
Styrketräning 2

10-12/2
17/3
11-12/2
9-11/3
15/2
21/3
12/1
26/1

Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Malmö
Helsingborg
Malmö
Kristianstad
Malmö
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SKÅNELÄGER - STAFFANSTORP
Nästa år kommer Skånelägret att arrangeras i Staffanstorp.
F 14-16: 15-18 juni
P 14-16: 18-21 juni

KANSLIET STÄNGT
Skåne Fotbollförbunds kansli håller stängt i vecka 52. Kansliet öppnar igen måndagen den 2/1 klockan 08.15.
Trettondedagsafton (5/1) stänger kansliet kl.12.00 och Trettondedag jul (6/1) är kansliet helt stängt.

God Jul & Gott Nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!

