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LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING (Påminnelse)
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelare 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. Alla spelare 12-14 år ska
ungdomsregistreras i Fogis. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid
varje enskilt tillfälle. Mer information och blanketter finns att hämta på www.skaneboll.se
KONTROLL AV SPELARLEGITIMATIONSKORT
Skånes FF kommer helgen den 6-8/5 att genomföra en omfattande kontroll av spelarnas legitimationskort i
alla distriktets serier för tävlingskategorierna 15 år och äldre. Domare tillsammans med matchobservatörer
och all tillgänglig förbundspersonal kommer efter särskilda anvisningar att noggrant kontrollera varje
spelares legitimationskort i god tid före match. Alla spelare kommer att jämföras med id-handlingens foto,
uppgifterna kommer att kontrolleras mot matchrapporten och kortens allmänna skick kommer att granskas.
Ofullständiga eller på annat sätt felaktiga legitimationskort kommer att omhändertas och skickas till
Skåne FF:s tävlingsavdelning, och spelare måste då uppvisa annan giltig id-handling före deltagande i
bindande match.
Komplettering av spelarlegitimationskort görs via blanketter som finns på:
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Glöm inte vid beställning att bifoga en utskrift från Fogis med intyg om spelarens licens för föreningen.
SKÅNES FF ARRANGERAR FOTBOLLSYMPOSIUM
Skånes FF kommer den 25-26 november 2011 att arrangera ett Fotbollssymposium på Örenäs Slott.
Fotbollssymposiet vänder sig till alla som är engagerade inom fotbollsfamiljen och vi kommer att ha ett brett
spektra av föreläsare. Mer information kommer att skickas ut inom kort till alla föreningar.
UTBETALNING AV DOMARARVODEN VIA KONTO
Domarna vill gärna att när ni gör en utbetalning av domararvodet skriver vilken match det gäller så att
domarna kan kontrollera varifrån pengarna kommer. Skriv alltså matchen eller datumen.
GRUSHJÄLTARS CUP 2011
Grushjältars Cup är en turnering för spontanfotboll som spelas i Göteborg, Malmö och Stockholm.
SvFF tillsammans med Svenska Fans och Norrlands Guld, står som arrangörer för turneringen. Syftet med
Grushjältars Cup är att uppmuntra fler att upptäcka glädjen att spela fotboll tillsammans under otvungna
och glädjefyllda former. Skånes FF arrangerar tillsammans med Arlövs BI turneringen på Kronetorpsvallen
i Arlöv torsdagen den 2 juni. Sista anmälningsdag är 26 maj, anmälan sker till SvenskaFans.com eller till
arrangör på respektive ort. Anmälningsavgiften är 900kr/lag och betalning sker i samband med anmälan på
SvenskaFans.com/grushjaltar genom SvFF:s webbshop enligt nedan direktlänk;
http://shop.svenskfotboll.se/supportershop/products/svff-supportershop/pid-grusm%c3%b6.aspx
För mer information om Grushjältars Cup i Malmö kontakta Håkan Zetterstrand, (040-590207
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NOLLTOLERANS
Skånes FF vill här påminna alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”nolltoleransen” som
syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll och därigenom bl.a. uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Nolltolerans gäller för alla, såväl spelare, ledare, funktionärer, åskådare som föräldrar etc.
Mer information om distriktets nolltolerans finns att tillgå på; www.skaneboll.se
BARNFOTBOLL – POJKAR/FLICKOR 9 ÅR ELLER YNGRE
På förekommen anledning vill vi här påminna om att distriktets ungdomsserier för pojkar och flickor 9 år
spelas utan resultatregistrering och serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match skicka in
domarrapporten till Skånes FF. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från föreningens egna
Fogis-inloggning. Det är inte tillåtet för föreningen att själv via egen hemsida eller motsvarande skapa
serietabeller för pojkar och flickor 9 år eller yngre.
SAKNADE DOMARRAPPORTER
Under fliken ”saknade domarrapporter” i FOGIS visas matcher där föreningens lag är hemmalag och ett
slutresultat rapporterats men som ännu inte godkänts av Skånes FF. I vissa fall innebär detta att föreningen
inte har sänt in domarrapporten till Skånes FF för godkännande. Glöm inte att alla rapporter (ej elektroniska)
ska vara Skånes FF tillhanda senast på tredje (3) dagen efter spelad match och att rapporterna ska vara
korrekt ifyllda med match- och omgångsnummer, speldatum och slutresultat.
Alla föreningar ombeds att kontinuerligt kontrollera via föreningsinloggningen i FOGIS och därefter utan
dröjsmål sända in original eller kopior på föreningens saknade domarrapporter.

