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SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL 2013-ÅRS SPELORDNINGSMÖTE
Skånes FF erbjuder intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara värd för
något/några av 2013-års spelordningsmöte för distriktets seniorserier. Spelordningsmötena äger rum i
vecka 5-7. För mer information om värdskap, kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist.
Intresseanmälan för värdskap ska vara Skånes FF tillhanda senast fredag den 7 december!

SLUTGILTIGT FÖRSLAG TILL SERIESAMMANSÄTTNING - SENIORLAG 2013
Skånes FF kan nu meddela att Tävlingskommittén (TK) har fastställt ett s.k. Slutgiltigt förslag till
seriesammansättning för 2013-års seniorserier (DA div.2-4, HA div.4-7 samt HR div.1-4).
Det slutgiltiga förslaget finns i sin helhet publicerat på www.skaneboll.se.
Beslut om definitiv seriesammansättning fattas av Representantskapsmötet i Lund 22 november.

FÖRBEHÅLL INFÖR LOTTNINGEN AV DISTRIKTETS SENIORSERIER
Det är möjligt att via särskild blankett, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
meddela förbehåll inför lottningen av 2013-års seniorserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda
senast den 4:e december för att kunna beaktas. Lottningen av distriktets seniorserier sker med början i
vecka 49 och kallelse till spelordningsmöte kommer i vecka 50.

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM) 2013
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2013-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års Seriespel och
DM-tävlingar finns publicerat på www.skaneboll.se. Föreningen anmäler i likhet med säsongen 2012
sina deltagande lag via FOGIS, d.v.s. det finns inte några ”pappersblanketter” för anmälan av lag.
Manual för anmälan av lag i FOGIS finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Det är av största vikt att alla föreningar tar del av Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen och vid
frågor eller behov av hjälp kontaktar vår IT- eller Tävlingsavdelning (040-590 200.
Anmälningsperioden för anmälan till Seriespel är öppen i Fogis fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-01-31.
Anmälningsperioden för anmälan till DM är öppen i Fogis fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-01-06.
Observera särskilt att anmälningsperioden i FOGIS endast är ”öppen” fram t.o.m. ovanstående sista datum,
d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan i FOGIS.

KONTAKTPERSONER
Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och korrigera uppgifterna till lagens
kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kommande spelordningsmöte.
Behöver ni hjälp med detta? – kontakta tävlingsavdelningen eller se vår hemsida;
http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
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