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DEFINITIV SERIESAMMANSÄTTNING SENIORLAG 2013
Beslut om definitiv seriesammansättning av distriktets seniorserier fattades av Representantskapsmötet i
Lund den 22 november, för mer information se: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/

HERRAR B-LAG 2013
För herrar B-lag gäller från nästa säsong en s.k. ”fri anmälan” där föreningen själv via Fogis anmäler
deltagande lag i tre valfria nivåer, division 1 (max 3x10lag), division 2 (max 8x10lag) och division 3.
För mer information se särskild inbjudan på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Sista anmälningsdag för herrar B-lag till 2013-års tävlingssäsong är tisdagen den 2013-01-15!

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM 2013 (påminnelse)
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: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Föreningen anmäler i likhet med tidigare säsong sina deltagande lag direkt i Fogis.
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.

KALLELSE TILL SPELORDNINGSMÖTE
Efter genomförd lottning finns nu alla spelprogram för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan,
se ”Verktygslådan” och ”Serier/Tävlingar”. Spelprogrammen finns även att tillgå via Fogis.
Skånes FF:s obligatoriska spelordningsmöten för damer A-lag div.2-4 och herrar A-lag div.4-7 samt
herrar B-lag div.1-3 äger rum kvällstid under vecka 5-7, 2013.
Förening som, utan giltigt skäl, inte kommer till spelordningsmöte debiteras under innevarande säsong en
förhöjd matchändringsavgift om 1000kr/ansökan hela året. Mötesöversikt med datum och starttid för
respektive seriegrupp finns på www.skaneboll.se samt i bilagan ”Kallelse till spelordningsmöte 2013”.
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
-

hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”styrning av speldagar” (se www.skaneboll.se)
kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå
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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/

SKÅNES FF`S TRÄNINGSMATCHBANK
Skånes FF erbjuder föreningar inom Svenska FF som söker motståndare till träningsmatcher att kostnadsfritt
sätta upp sig i träningsmatchbanken. För mer information se: http://www.skaneboll.se/traningsmatchbank1/

INBJUDNINGAR TILL DOMARKURSER 2013
Inbjudningarna till Steg 1, Förenings- och Ungdomsdomarkurserna finns nu på vår hemsida under
Domarverksamhet/utbildning. OBS! att det är obligatoriskt att alla domare som ska döma i Er förening
måste genomgå en årlig kurs. Kontakta respektive instruktör/ansvarig och boka in en instruktör så fort som
möjligt. Vid frågor gällande kurserna kontakta respektive kontaktperson eller Domaravdelningen.

DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER
Precis som tidigare år kommer Skånes Fotbollförbund att tillsätta domare och assisterande domare till vissa
träningsmatcher. Följande gäller:
Allsvenskan och Superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan och Superettan (Folksam U21-serien) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Övriga träningsmatcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren, se www.skaneboll.se/domarverksamhet.

ZONLÄGER 2013
Nu är nästa års läger datumsatta – så här ser det ut:
Zonutbildningsläger för 13-åringar
21/4, vecka 21 – halvdagsläger, vecka 35 – halvdagsläger och 22/9
Zonuttagningsläger för 14-åringar:
7/4, 28/4 och 12/5
Skåneläger:
F 14-17 – 14-17 juni
P 14-17 – 17-20 juni
Målvaktens Dag: 9/5
Målvaktens Dag, inomhus: 10/11 och 17/11
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SPELA FOTBOLL I GRUNDSKOLAN
För de högstadieelever som är intresserade av att spela fotboll på skoltid finns det tio certifierade
grundskolor runt om i Skåne. Mer info finns på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/fotboll-iskolan/grundskola/

KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Till våren arrangeras följande tränarutbildningar!
Stryketräning för fotbollsspelare 2
5 februari
Malmö
Teknik Bas 1
10 februari
Malmö
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
17 mars
Kristianstad
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
9-10 februari Helsingborg
Teknik Bas 2
6-7 april
Ljungbyhed
Det finns fortfarande platser kvar på utbildningarna – anmälan till Skånes FF!
Mer information om kurserna finns på www.skaneboll.se

KANSLIET STÄNGT
Skåne Fotbollförbunds kansli håller stängt i vecka 52. Kansliet öppnar igen måndagen den 2/1 klockan 08.15.

God Jul & Gott Nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!
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