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SKÅNESERIER, UPP- OCH NEDFLYTTNING 2012
Pojkar 16 år:
Vårens två serier lottas till hösten om till ny A-, respektive B-serie.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-9 från vårens A-serie och lag 1-2 från vårens B-serie.
Kvalificering till 2013-års Pojkallsvenska P17 (SM);
Om antalet föreningar, som önskar delta i Pojkallsvenskan överstiger Skånes FF:s grundplats och eventuell
extra tilldelning enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande
år deltar spelare som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning
beroende på antalet tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag
på nerflyttningsplats i Pojkallsvenskan och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år
i höstserien ha tillhört Skåneserien P16 grupp A eller vunnit Skåneserie grupp B. Platser kan även fördelas
till kvalificerade föreningar efter ansökan till Skåne FF TK senast den 15 augusti som s.k. ”wildcard”.
Mer information och anmälningsblanketter för årets kvalspel kommer under hösten.
Pojkar 15 år:
Vårens tre serier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-8 från vårens A-serie och lag 1 från vårens två B-serier.
Pojkar 14 år:
Vårens tre serier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-3 samt ”bästa 4:a” från vårens tre geografiska serier.
Om serierna inte avslutas med lika antal lag kommer bästa 4:a att utses enligt gällande tävlingsbestämmelser
enligt följande: antalet inspelade poäng delat med antalet spelade matcher, högst kvot rankas som bästa 4:a.
Flickor 15/14 år:
Vårserien lottas till hösten om med s.k. vänd lottning med reservation för eventuellt nyanmälda lag.
NY- ELLER AVANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIER
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-manna-lag för att
sedan nyanmäla 11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingsåret.
Tidplan:
vecka 25 – nyanmälan och/eller avanmälan av lag (via ifylld blankett till Skånes FF, ej direkt i Fogis)
vecka 28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
vecka 30 – bokning av föreningens hemmamatcher (senast den 29/7 via föreningens inloggning i Fogis)
vecka 30 – definitiv spelordning (spelschema får skivas ut från Fogis fr.o.m. tisdagen den 31/7)
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie.
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
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HÖSTSERIER
Efter genomförda vårserier och efter indelning med hänsyn till vårens resultat kommer tävlingsavdelningen
under vecka 26-28 att skapa och fastställa nya höstserier som efterhand läggs ut på vår hemsida,
www.skaneboll.se, se under ”Verktygslåda” och ”Serier/Tävlingar”. Spelprogram för föreningens alla
deltagande lag finns självfallet också att se och hämta via föreningsinloggningen i FOGIS.
Det är förbehållet Skåne FF:s tävlingsavdelning, med stöd av gällande tävlingsbestämmelser, att fatta beslut
om definitiv serieindelning för distriktets höstserier. Det finns således ingen remisstid med möjlighet för
enskilda lag eller föreningar att i efterhand lämna önskemål till höstens seriesammansättning. Eventuell
efteranmälan (se tidplan) kan endast tillgodoses i mån av s.k. vakanta platser i den genomförda lottningen.
Vid efteranmälan vänligen kontakta Skånes FF per telefon 040-59 02 00. Avanmälningar till höstens seriespel
ska ske skriftligen, via ifylld blankett som finns att hämta på www.skaneboll.se/blanketter.
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie.
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
Finns ert lag inte med i höstserie? Kontakta Skåne FF:s tävlingsavdelning per telefon 040-59 02 00.
Bokning av matcher i Fogis
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång 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. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos
berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.

Föreningens hemmamatcher i höstserier ska vara bokade i FOGIS senast söndagen den 29/7.
Definitiv spelordning får skrivas ut från Fogis fr.o.m. tisdagen den 31/7.

Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/. Det finns även möjlighet
att via inloggningen ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den
som är kopplad till hela föreningen. Matchbokningen via FOGIS stänger måndagen den 30/7.
Behöver Ni hjälp med matchbokningen? Kontakta Skåne FF:s Tävlingsavdelning på telefon 040-59 02 00.
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BEHÖRIGHET/ANVÄNDARE I FOGIS
Föreningens administratör kan inte lägga upp en ny användare som har eller har haft en inloggning i en
annan förening, eller har en inloggning som domare. Administratören kan inte heller ändra behörigheten på
en användare som har inloggning i andra föreningar eller är domare.
Kontakta vid behov av hjälp Skånes FF:s IT-avdelning Micke Dahl på telefon 040-59 02 03 eller per e-post:
micke.dahl@skaneboll.se
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.

EJ SPELADE MATCHER
Matcher som av någon anledning inte blivit spelade ska utan dröjsmål bokas om med nytt speldatum.
För matcher som inte domartillsätts av Skånes FF kan föreningen själv administrera denna bokning via sin
föreningsinloggning i Fogis. För övriga serier som domartillsätts av Skånes FF ska ny spelordning till
ospelade matcher meddelas per matchändringsblankett som finns att hämta på www.skaneboll.se
Observera att domarrapporten till matcher som inte är spelade eller ombokade kommer att restlistas och
eftersökas efter fem (5) dagar från ordinarie speldatum.
UDM-FINALER 2012
I samarbete med Sjöbo IF arrangerar Skånes FF årets finaldag i ungdoms-DM lördagen den 1 september.
Finalerna spelas på naturgräs (alternativt konstgräs vid otjänlig väderlek) på Sjöbo Idrottsplats.
Spelschema och mer information kommer under hösten att presenteras på www.skaneboll.se
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