INFORMERAR Nr 1/11 MALMÖ 2011-01-21
INBJUDAN TILL SERIESPEL (påminnelse)
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2011-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års seriespel finns nu
publicerad på www.skaneboll.se. Nytt fr.o.m. 2011-års tävlingssäsong är att föreningen anmäler sitt
deltagande i FOGIS och anmälningsperioden för anmälan till Seriespel är öppen i Fogis t.o.m. 2011-01-31.
D.v.s. det finns inte längre några pappersblanketter att skriva ut, fylla i och skicka in. Manual för anmälan av
lag i FOGIS finns på vår hemsida www.skaneboll.se. Det är av största vikt att alla föreningar tar del av våra
anvisningar i manualen och vid frågor eller behov av hjälp kontaktar Skåne FF:s IT- eller Tävlingsavdelning.
KOM-IHÅG-DATUM SERIESPEL
2011

KOM IHÅG DATUM: DAM U-, VETERAN-, JUNIOR-, SKÅNE-, 17-15 ÅRS SERIER

31/1
11/2
18/2
7/3
28/3
1/4

Sista datum att anmäla lag via Fogis till Skånes FF
Preliminär serieindelning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Preliminär spelordning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis

2011

KOM IHÅG DATUM – UNGDOMSSERIER 14-9 ÅR

31/1
18/2
28/2
4/3
7-10/3
18/3
28/3
1/4
2-6/6

Sista datum att anmäla lag via Fogis till Skånes FF
Preliminär serieindelning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Reviderat förslag presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Ungdomszonmöte med möjlighet att lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Preliminär spelordning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis
Cuphelg (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas under dessa dagar)

LOTTNING AV DM-TÄVLINGAR
Lottning av DM-tävlingarnas gruppspel som spelas vecka 9-11 är nu klar och spelprogram, information
samt föreskrifter finns sedan 2011-01-20 publicerat på vår hemsida; www.skaneboll.se
Lottdragning i slutspelomgångar i alla tävlingskategorier är, efter inbjudan från Skåne FF, offentliga
tillställningar som äger rum på Skåne FF:s kansli Husie Kyrkoväg 88 i Malmö.
Se inbjudan och särskild lottningsinformation på hemsidan angående vilka lag som seedas och därmed står
över gruppspel eller första/andra slutspelsomgång. Frågor angående DM besvaras av tävlingsavdelningen
(040-590 200 och i ovan nämnda information finns företeckning över respektive kategori/tävlingsledare.

INFORMERAR Nr 1/11 MALMÖ 2011-01-21
KALLELSE TILL SPELORDNINGSMÖTE (påminnelse)
Kallelse och information till 2011-års spelordningsmöte för seniorlag finns sedan vecka 50 publicerad på
www.skaneboll.se/tävlingsverksamhet/. 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 tävling finns på vår hemsida. 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 serie för
överenskommelser om spelrodning. Notera särskilt följande punkter;
-

hemmalaget bestämmer 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.

SKÅNSKA FUTSALMÄSTARE 2010/2011
Skånes FF gratulerar de skånska distriktsmästarna i Futsal säsongen 2010/2011.
Herrar: Åkarps IF
Pojkar 17: Åkarps IF
Pojkar 15: Kvarnby IK

Damer: Höllvikens GIF
Flickor 17: Höllvikens GIF
Flickor 15: Dalby GIF

NYA SPELARE I FÖRENINGEN ?
Ni har väl inte glömt att spelarelegitimation ska innehas av alla licensierade spelare, d.v.s. från och med det
år spelaren fyller 15 år, vid spel i Skåne FF:s administrerade tävlingar (gäller dock ej SvFF:s förbundsserier).
Alla spelare ska till domaren före match uppvisa av Skåne FF utfärdad spelarlegitimation. Finns inte spelarlegitimationskort med ska annan fotolegitimation uppvisas för att spel ska godkännas, dock utgår en
straffavgift om 50kr/spelare för föreningen. Spelare som uppvisar annat legitimationskort ska av domaren
markeras på avsedd plats i domar- eller matchrapporten med ”S”.
Blankett för komplettering och beställning av legitimationskort finns på Skåne FF:s hemsida enligt nedan.
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Notera särskilt:
Vid beställning av spelarlegitimationskort ska intyg från Fogis, med uppgift om spelarens licens, bifogas.
Ovanstående gäller dock inte de 15-åringar som ska förstagångslicensieras eftersom dessa listas i Fogis först
då licensåret startar, d.v.s. den 1 april. Föreningen ansvar självfallet för att dessa spelare blir licensierade.
Spelarlegitimationskort ska uppvisas i samtliga DM-matcher, alltså även i gruppspel vecka 9-10-11.
WO I DM-TÄVLINGAR
Debiteras fr.o.m. tävlingssäsongen 2011 enligt gällande TB med 2000kr/lämnad walk-over (WO) !!!
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INBJUDAN BASKURS PLANSKÖTARE
Skånes FF inbjuder till Basutbildning för planskötare i samarbete med Klippans gymnasieskola i Ljungbyhed
Sista anmälningsdag är den 6 februari. Mer information hittar du på hemsidan under nedan länk;
http://www.skaneboll.se/foreninganlaggningmarknad/
LANDSLAGETS FOTBOLLSKOLA 2011
Även om det är långt till sommaren så är det dags att planera sommarens fotbollskola.
Landslagets Fotbollskola är ett bra och lätt sätt att starta upp en skola. Bra utrustningspaket och inte minst
Tränarsajten som gör det enkelt för dig att planera träningar m.m. Sista anmälningsdag är den 31 mars.
För mer information gå in på http://www.landslagetsfotbollsskola.se/index.php
SKÅNES FF SÖKER MEDARRANGÖR TILL DM-TÄVLINGAR
Skånes FF arrangerar varje år distriktsmästerskap, både utomhus och inomhus, där syftet förutom att kora
de ”Skånska mästarna” är att nominera lag till SM-tävlingar. DM-tävlingarna utomhus, vilka spelas enligt
spelregler för 11-manna-fotboll, har av tradition de senaste åren spelats på en medarrangörs idrottsplats.
Skånes FF vill här nu undersöka intresset bland distriktets föreningar att i kommande DM-tävlingar
utomhus vara medarrangör och samarbeta med Skånes FF. 2011-års DM finaler spelas enligt nedan.
Se vår hemsida för mer information och kontakta vid intresse jan.lundgren@skaneboll.se
DM, herr- och damsenior
DM, herr- och damjunior
DM, ungdom (4 klasser)

vecka 37
vecka 38
vecka 35

14 september
21 september
3-4 september

INBJUDAN TILL ZONLÄGER
Nu är det dags att anmäla spelare till zonlägren 13-års och 14-års. Inbjudan finns på www.skaneboll.se!
KLUBBTRÄNARINFORMATION
Alla F13, F14, P13 och P14-lagstränare bjuds in till information om Skånes FF:s spelarutbildning.
Träffarna kommer att ske zonvis. Inbjudan finns på www.skaneboll.se!
BAS 2-KURSER SOM INTERNKURS
Föreningar kan numera arrangera kurser på Bas 2-nivå som internkurser. Redan under våren kommer tre
föreningar att genomföra Ledarskap Bas 2. Vilka förutsättningar som gäller samt aktuella kurser hittar ni på
vår hemsida. För frågor, kontakta Lars Eiswohld (040-59 02 01, lars.eiswohd@skaneboll.se) eller Magnus
Palmén (040-59 02 16, magnus.palmen@skaneboll.se)
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TRÄNARUTBILDNING
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1, He-borg
Teknik Bas 1, Löddeköpinge
Träningslära/Målvaktspel Bas 2, Eslöv
Teknik Bas 2, Ljungbyhed
Målvaktstränarutbildning Bas 1, Eslöv
Kost för fotbollsspelare, Eslöv
Coachingkurs, Höör
Skadebehandling, Malmö

12/2 2011
2/4 2011
12-13/2 2011
9-10/4 2011
8-10/4 2011
2/3 2011
5/3 2011
12/3

KURSER FÖR UNGDOMS- OCH FÖRENINGSDOMARE.
Nu finns information och kallelser till årets domarkurser på vår hemsida:
http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/utbildning/
Boka era kurser i god tid!

