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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.
Notera särskilt: 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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DOMARTILLSÄTTNING AV SOMMARENS VÄNSKAPSMATCHER
Domare till vänskapsmatcher Div. 1-2 bokas hos Skåne FF:s domaravdelning, 040-59 02 08 eller 040-59 02 26.
Div. 3-7 och övriga matcher bokas hos er lokala domartillsättare. Deras mobilnummer finns på hemsidan.
(observera att det inte går att faxa till dem längre)
FÖRENINGSDOMARE TILL HÖSTENS MATCHER
Det är enligt gällande tävlingsbestämmelser tillåtet för föreningen att använda egna utbildade
Föreningsdomare i följande serier: Herrjunior div 3, P15-16 zonserier och Oldboys.
SENAST DEN 16/7 MÅSTE NI ANMÄLA TILL DOMARAVDELNINGEN VILKA SERIER NI VILL
TILLSÄTTA EGEN FÖRENINGSDOMARE I.
Efter detta datum kommer Domaravdelningen att tillsätta distriktsdomare i dessa serier.
OBS! Förenings- och Ungdomsdomare måste enligt TB vara utbildade 2012 och inneha giltig legitimation.
TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR NATIONELLA & INTERNATIONELLA MATCHER/CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher nu står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Här följer de vanligaste förekommande situationerna
med information om vad som krävs när svenska och utländska lag ska spela matcher:
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
(observera att 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”
Skåne FF:s hantering av både Tillståndsansökan och Meddelande är kostnadsfri. Samtliga blanketter finns
att hämta på; http://www.skaneboll.se/blanketter/. Notera särskilt att Tillståndsansökan och Meddelande
ska vara Skånes FF tillhanda senast en månad före första match.
SEMESTERSTÄNGT
Under vecka 28 och 29 är Skåne FF:s kansli stängt, kansliet öppnar igen den måndagen den 23/7.
Trevlig sommar!
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KOMBINERADE LAG
Föreningar äger under vissa förutsättningar rätt att representeras av kombinerade lag i tävlingar som
administreras av Skånes FF. Ansökningshandlingar för kombinerade lag med uppgift om lagets namn ska
vara Skånes FF tillhanda mellan den 1 oktober och den 1 april, samt mellan den 1 juli och den 31 juli för
spel i distriktets höstserier. Alla avtal upphör, oavsett ansökningstid, den 31:e mars nästkommande år.
Om ansökan för kombinerade lag till höstens seriespel avser en sammanslagning av två föreningars lag från
vårens seriegrupper påminner vi om att det i förekommande fall även måste göras en skriftlig avanmälan för
det lag (förening) som inte ska vara huvudförening i kombinationen.
FINAL I CUP KOMMUNAL
Tisdagen den 26 juni kl 19.15 spelar Skånes F95 final i Cup Kommunal i Halmstad. För motståndet står
Västerbotten. Kom upp till Halmstad och stötta våra skånska flickor.

SKÅNELAGET – VI STÖDER SKÅNSK FOTBOLL

