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INFORMATION INFÖR SERIESTARTEN 2012
Nyheter inför säsongsstarten:
Lån- och samarbetsavtal i svensk fotboll. Efter beslut i SvFF Representantskap i november 2011 kan
föreningar med representationslag i Allsvenskan – div. 3, herrar eller i Damallsvenskan – div. 2, damer, inte
längre utnyttja farmarklubbsavtal, lån av professionell spelare utan övergångsanmälan, lån av amatör med
dubbel bosättning eller lån av amatör i samband med cupspel.
Övriga gällande tävlingsregler:
De tävlingsregler som gäller för säsongen 2012 fastställdes av SvFF Representantskapsmöte den 25
november 2011. De nu gällande tävlingsreglerna finner ni i sin helhet på:
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/foreskrifter-och-tavlingsbestammelser/
Domarrapporter/spelarförteckningar i Fogis:
Elektronisk domarrapportering gäller i förbundsserierna, Svenska Cupen och distriktsserier 17 år och äldre.
För att kunna ta ut en elektronisk domarrapport måste lagets ansvarige för domarrapporter ha en Fogisinloggning och även ha behörigheten att kunna administrera domarrapporter. Fogisadministratör/er i
föreningen kan dela ut en inloggning och behörighet för denna administration. Spelarförteckning,
undertecknad av lagansvarig, inlämnas till domaren senast 45 minuter före avspark. Domaren ansvarar för
att spelarförteckningen/domarrapporten inom 48 timmar (24 timmar i förbundsserier) rapporteras i Fogis.
Domarrapport i distriktets serier och tävlingar ska undertecknas av lagen och domaren efter match. Det är
föreningarnas skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i inrapporterade
domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF Tävlingsgrupp i förbundsserier och
till Skåne FF:s TK i distriktets serier och tävlingar. Spelarförteckning och matchens resultat och händelser
kan ni som tidigare hitta på SvFF:s och Skåne FF:s hemsidor. Notera att uppgifterna är preliminära innan
domaren godkänt matchen i Fogis. Efter domarens godkännande redovisas de kompletta uppgifterna om
matchens händelser. Manual för elektronisk domarrapportering finner ni på:
http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelare fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening) för att få
representera densamma i bindande match. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin
fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Alla spelare 12-14 år ska
ungdomsregistreras i Fogis. Mer information och blanketter finns att hämta på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/licens-registrering-o-forsakring/
TEKNISKT OMRÅDE
Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distriktsserier tillämpas inte denna bestämmelse, dock ska regler/anvisningar för tekniskt område gälla om sådant
finns markerat. Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till TK.
Notera särskilt att endast de personer (ledare och avbytare/ersättare) som är upptagna på domar- eller
matchrapporten äger rätt att vistas i det tekniska området. Mer information finns i ”Spelregler för Fotboll”.
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VARNINGSACKUMULERING (Läs mer i gällande Tävlingsbestämmelser, kapitel 3, §.1-3)
Skånes FF påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som hanterar bestraffning av spelare och ledare,
ackumulering av varningar, utvisningar samt spelares och föreningens ansvar. I distriktets seriespel och
DM-tävlingar för såväl juniorer som seniorer (herrar och damer både A- och B/U-lag) gäller följande:
Spelare som ådrar sig tre (3) varningar (d.v.s. singelvarningar i matcher) i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelare är behörig att delta i.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre (3) nya varningar, d.v.s. den 6:e, 9:e, 12:e …
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela. Observera att om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under
match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av
varningar.
Notera särskilt att de två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse inte ska
inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar och utvisningar spelaren erhållit i
representationslaget till den nya föreningens representationslag.
NOLLTOLERANS
Skånes FF vill här påminna alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”Nolltolerans” som
syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll så att vi bl.a. kan uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Nolltolerans gäller för alla, såväl spelare, ledare, funktionärer, åskådare som föräldrar etc.
Mer information om distriktets nolltolerans finns att tillgå på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
BARNFOTBOLL – POJKAR/FLICKOR 9 ÅR ELLER YNGRE
Inför årets seriestart i distriktets barn- och ungdomsserier vill vi här påminna om att serierna för pojkar och
flickor 9 år spelas utan resultatregistrering och serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match
skicka in domarrapporten till Skånes FF. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från Fogis.
Det är inte tillåtet för föreningen att själv via egen hemsida eller motsvarande skapa serietabeller för pojkar
och flickor 9 år eller yngre.
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699 MATCHVÄRDSPAKET BESTÄLLDA
Den 29 mars var sista dagen för föreningar att beställa matchvärdspaket via Idrottslyftet. 71 föreningar
beställde totalt 699 paket. För de föreningar som har missat detta tillfälle finns det fortfarande möjlighet att
införskaffa matchvärdspaket. Vid intresse, ta kontakt med Allan Lundbladh på telefon 040-59 02 14 eller per
e-post: allan.lundbladh@skaneboll.se. För mer info om Skånes FF:s satsning på matchvärdar gå in på
http://www.skaneboll.se/barnfotboll/matchvardar/
FOTBOLLSYMPOSIUM 2012
Skånes Fotbollförbund arrangerar för andra året i rad ett Fotbollsymposium på Örenäs Slott. Symposiet äger
rum 16-17 november. Klara föreläsare är Karl-Erik Nilsson, Jenny Palmqvist, Peter Swärdh, Roland Larsson,
Peter Landström och Ann-Helene Grahm. För inbjudan och mer information se www.skaneboll.se eller
bifogat pdf-dokument till Skånes FF informerar Nr.5.
GRUS/KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Inför stundande seriepremiär vill Skånes FF påminna om hur matcher som eventuellt inte kan spelas p.g.a.
ospelbar gräsplan i säsongens första match/matcher ska hanteras. (TB 2 kap 27-28 §).
Se utförliga anvisningar från Skånes FF i nummer 4 (föregående nummer) av Skånes FF informerar.
MÅLVAKTENS DAG
Skånes Fotbollförbund arrangerar Målvaktens Dag för 13-14 åringar och 15-16 åringar på tre platser i Skåne.
Målvakter födda 96-97 söndagen den 13 maj i Eslöv
Målvakter födda 98-99 söndagen den 27 maj i Mala och Sjöbo.
För mer information och anmälningsblankett gå in på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/malvaktsutbildning/
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