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DEFINITIV SPELORDNING TILL DISTRIKTETS SENIORSERIER
Då alla spelordningsmöte för seniorlag nu är genomförda är nu spelordningen till distriktets A- och Blagsserier, damer och herrar, nu är att betrakta som definitiv. Mer information gällande spelordning och
kallelse till match finns i gällande TB. Eventuella ändringar i spelordningen ska göras via komplett ifylld
blankett ”Matchändring” som finns att hämta på www.skaneboll.se /Tävlingsverksamhet/Blanketter.
Ej bokade matcher ska omgående meddelas Skåne FF:s tävlingsavdelning.
MATCHBOKNING VIA FOGIS
För Dam U-, Oldboys-, Junior-, Skåne- och 16-15årsserier har nu bokningen av hemmamatcher öppnats i
Fogis. Föreningen bokar själv via inloggning i fogis sina lags hemmamatcher i 2011-års seriespel.
Spelordningen och matcherna finns efter beslut om definitiv seriesammansättning och lottning att boka
enligt nedan information. Spelprogram finns även på http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
Bokning av hemmamatcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstid för sina hemmamatcher.
Logga in via föreningsinloggningen i Fogis och boka föreningens hemmamatcher genom att klicka på
flikarna i följande ordning: Förening – Lag – Matcher
Manual för bokning av matcher i Fogis finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i Fogis.
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer själv
datum och tid till matcher som förläggs till helgdagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar ska
motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för ”mitt-i-veckanomgång” förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att matcher som
läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång. Glöm inte heller
solens nedgång vid kvällsmatcher och spel utan elljus, se tablå över solens nedgång på följande länk:
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Tidplan
Dam U, Junior, Veteran, Skåneserier och Zonserier 15-17år:
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 28/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Ungdomsserier 9-14år:
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 28/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
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LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelaren fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening) för att få
representera densamma i bindande match. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin
fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Spelare 12-14 år ska ungdomsregistreras i FOGIS fr.o.m. det år spelaren fyller 12 år. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Information, blanketter och intyg finns att hämta på
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/licens-registrering-o-forsakring/
TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR INTERNATIONELLA MATCHER OCH CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Nedan följer de vanligaste förekommande matcherna
med information om vad som krävs när svenska och utländska föreningar ska spela matcher:
Skåne FF:s hantering av både ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande” är kostnadsfri. Samtliga blanketter
finns att hämta på följande länk: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Tillståndsansökan och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match.
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag – Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar – Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när Ni är utomlands – behövs ingen blankett
Undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där föreningen ska
meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten Meddelande
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige – använd blanketten Meddelande
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige – använd blanketten Meddelande
HAR NI UNDOMSLEDARE SOM VILL UTBILDA SIG?
På http://www.skaneboll.se/information/?scr=course&fiid=365&fkkid=1&ffid=14&fktype=2 hittar ni alla
kommande tränarutbildningar som arrangeras som internkurs av andra föreningar.
Klicka på aktuell kurs för att se kontaktperson för kursen, dit ni anmälan ska göras.
Vill er förening arrangera en egen internkurs? Gå in på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/
eller kontakta Magnus Palmén på magnus.palmen@skaneboll.se eller 040-590216 för vägledning.
SERIEINDELNING AV SANKTANS UNGDOMSSERIER 9-14ÅR
Skåne FF: s tävlingsavdelning har efter inkomna synpunkter/önskemål, efter- och avanmälningar reviderat
den preliminära seriesammansättningen för Sanktans ungdomsserier 9-14år. Reviderat förslag finns i
särskild bilaga. Beslut om definitiv indelning fattas av zonmötena som äger rum i vecka 10.

