INFORMERAR

Nr 11/ 2012 MALMÖ 2012-11-06

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I senior- och juniorserier utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I samtliga ungdomsserier, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter till första, andra och tredje laget.
Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11- respektive 9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns för avhämtning på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
obligatoriska representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund den 22 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd
förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen
avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta receptionen på telefon 040-59 02 00 eller
per mail till anette.hansson@skaneboll.se eller annika.nilsson@skaneboll.se

FAIR-PLAY STATISTIK 2012
Skånes FF delar årligen ut s.k. "Fairplay" priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort
under säsongen. De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan delar på ca 50.000kr i
prispengar från Skånes FF. För mer information se www.skaneboll.se
Pristagare 2012 är:
Damer: IK Pandora, Hammenhögs IF, Skillinge IF
Herrar: Vittskövle IF, Hittarps IK, Hörja IF

PRELIMINÄR ÅRSPLANERING FÖR 2013
Ni har väl inte missat att den preliminära årsplaneringen av 2013-års tävlingssäsong sedan några veckor
tillbaka finns publicerad på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Här kan ni bl.a. ta del av start- och slutdatum för kommande års Seriespel och DM-tävlingar.

FÖRSLAG TILL NYA TB/RB 2013
Inför årets Representantskap har nu Skånes Fotbollförbund sammanställt förbundets förslag till nya
tävlings- och representationsbestämmelser gällande 2013-års tävlingssäsong. Beslut fattas i demokratisk
ordning på Representantskapsmötet 2012-11-22 på Scandic Star i Lund. Sammanställningen finns på:
http://www.skaneboll.se/inbjudan-till-representantskap-2012/
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FÖRENINGS- OCH UNGDOMSDOMARE 2013
Till nästa år kan ni i Er förening söka pengar via Idrottslyften för att finansiera avgifterna för ovanstående
utbildningar. Denna möjlighet kommer att vara öppen under januari månad.
Mer info finns på www.skaneboll.se
Kallelse till kurserna kommer under december att läggas ut på hemsidan under ”Domarverksamhet”.

FÖRSLAG TILL SERIESAMMANSÄTTNING - SENIORLAG 2013
Skånes FF kan nu meddela att Tävlingskommittén (TK) har fastställt ett s.k. Förslag 1 till seriesammansättning för 2013-års seniorserier (DA div.2-4, HA div.4-7 samt HR div.1-4). Förslaget finns i sin helhet
publicerat på www.skaneboll.se och berörda föreningar har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Synpunkter ska lämnas skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skånes FF tillhanda senast tisdagen
den 13 november, klockan 12.00!

PLATSER KVAR PÅ SPECIALKURSER
Det finns platser kvar på följande specialkurser. Anmälan omgående!
Coachingkurs
13 november Malmö
Knäkontroll
19 november Malmö
Styrketräning 1
28 november Malmö
Mer information om kurserna finns på www.skaneboll.se

UTBILDA ERA SPELARE OCH LEDARE – FINANSIERA VIA IDROTTSLYFTET
Idrottslyftet erbjuder föreningar att söka medel för att kunna utbilda spelare och ledare kostnadsfritt.
Eftersom det återstår en del medel att fördela har vi åter igen gjort det möjligt att söka Idrottslyftet.
För spelar- och ledarutbildning rekommenderar vi föreningar att söka något av nedanstående projekt:
Ledarutbildning Barnfotboll (www.skaneboll.se/barnfotboll)
Klubbtränarfortbildning på hemmaplan
Åldersanpassad fysisk träning för barn & ungdom
Spelarutveckling på hemmaplan
Tränarutbildning – intern
Tränarutbildning BAS 2
För mer information om projekten samt ansökan av Idrottslyftet besök www.skaneboll.se
(Förening/Idrottslyftet/Särskilda projekt att söka)
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