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NYA SPELARE I FÖRENINGEN?
Efter avslutad frimånad för amatörspelare har det blivit dags att påminna om Skåne FF:s legitimationskort.
Spelarlegitimation ska innehas av alla registrerade spelare, från och med det år spelaren fyller 15 år, vid spel
i Skåne FF:s administrerade tävlingar (gäller inte i SvFF:s förbundsserier). Alla spelare ska till domaren före
match uppvisa av Skåne FF utfärdad spelarlegitimation. Finns inte Skåne FF:s spelarlegitimationskort med
ska annan fotolegitimation uppvisas för att spel ska godkännas. Spelare som uppvisar annat legitimationskort ska av domaren markeras på avsedd plats i spelarförteckningen med ”S”, vilket debiteras föreningen
med 50kr i administrationsavgift per spelare som saknar Skåne FF:s spelarlegitimationskort.
Beställning av spelarlegitimationskort görs fr.o.m. 2013 direkt via ifyllbart formulär på Skåne FF:s hemsida.
OBS! Legitimationskort expedieras endast för spelare som är registrerade för den beställande föreningen.
DISTRIKTSMÄSTERSKAP, DM 2013
Distriktets DM-tävlingar som startar med gruppspel i vecka 9 är lottat. Spelprogram, information,
föreskrifter och annan viktig information finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/.
Se inbjudan/särskild lottningsinformation på hemsidan angående vilka lag som seedats och därmed står
över gruppspel eller första/andra slutspelsomgång. DM spelas under 2013 med s.k. fasta speldagar och i
det fall berörda lag avser att spela på annat speldatum ska detta meddelas Skåne FF:s tävlingsavdelning via
ifyllbart matchändringsformulär som finns på http://www.skaneboll.se/blanketter/.
För att i möjligaste mån få ett sportsligt rättvist gruppspel där alla matcher genomförs debiteras alla walkover (WO) enligt gällande TB med 2000kr/lämnad WO! I gruppspel är det dock tillåtet att lämna en WO.
KOM-IHÅG-DATUM SERIESPEL
För mer information se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/
2013
31 jan
11 feb
17 feb
8 mar
24 mar
1 april

Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne-, Ungdomsserier (15-17 år)
Sista datum att anmäla föreningens lag i Fogis
Preliminär serieindelning klar (publiceras på hemsidan och skickas till föreningen per E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till indelningsförslaget
Preliminär spelordning klar (publiceras på hemsidan och skickas till föreningen per E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis

2013
31 jan
15 feb
24 feb
27 feb
v.10
15 mar
24 mar
1 april
v.19

Barn- (9-12 år) och Ungdomsserier (13-14 år)
Sista datum att anmäla föreningens lag i Fogis
Preliminär serieindelning klar (publiceras på hemsidan och skickas till föreningen per E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till indelningsförslaget
Reviderat indelningsförslag presenteras på www.skaneboll.se (skickas även via E-post)
Ungdomszonmöte med möjlighet att lämna föreningens synpunkter till indelningsförslaget
Preliminär spelordning klar (publiceras på hemsidan och skickas till föreningen per E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis
Cuphelg 9-12/5 (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas dessa dagar)
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UNGDOMSREGISTRERING
Det finns numera ingen nedre gräns för hur tidigt en spelare kan registreras i Fogis. RB 1 kap 12§ anger att
till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening ungdomsregistrera spelaren.
Skånes FF rekommenderar att föreningen registrerar alla sina spelare som deltar i någon form av lag- eller
tävlingsverksamhet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande!
För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt
ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa
vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
REGISTRERING AV SPELARE 15 ÅR OCH ÄLDRE
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening
för att få representera föreningen i bindande match. Föreningen ska, innan nyregistrering, inhämta spelarens
och om spelaren är under 18 år dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren
och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter för föras in i spelarregistret. Intyget ska
förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för Svenska Fotbollförbundet.
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt nyregistrerade i
föreningen. Dock krävs nytt registreringsintyg från 15 år för att registreringen ska vara giltig.
Om spelaren lämnar föreningen innan nyregistreringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen
varpå en eventuellt ny förening kan nyregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att
kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/
UNGDOMSZONMÖTEN 2013
Boka nedanstående datum för årets barn- och ungdomszonmöte, särskild inbjudan kommer inom kort.
4/3 – Nordvästra Skåne, Profilhotel Horisont i Helsingborg (Gustav Adolfs gata 47)
5/3 – Sydöstra Skåne, Örums Nygård i Löderup (Örumsvägen 141)
6/3 – Sydvästra Skåne, Kvarndala Gård i Västra Klagstorp (Kvarndalavägen, 10km söder om Malmö)
7/3 – Nordöstra Skåne, Göingeskolan i Broby (Kyrkogatan 10)
SPELFRIA DAGAR 2013
Med anledning av årlig utvärdering och fortbildning av domare har Skånes FF beslutat att hålla två dagar i
maj månad helt fria från matcher med domartillsättning från Skånes FF eller lokal domartillsättare.

Tisdagen den 14 maj:
Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Malmö, Trelleborg

Torsdagen den 16 maj:
Kristianstad, Lund, Ängelholm, Österlen
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KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarutbildningar:
Teknik Bas 1
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
Teknik Bas 2
Åldersanpassad fysisk barn- och ungdomsträning

10 februari
17 mars
9-10 februari
6-7 april
16 mars

Malmö
Kristianstad
Helsingborg
Ljungbyhed
Eslöv

Anmälan till Skånes FF!
Mer information om kurserna finns på www.skaneboll.se
OBS! Glöm inte att ansöka om bidrag från Idrottslyftet för kurskostnaden!
ZONLÄGER
Från och med måndagen den 28 januari kan föreningarna anmäla spelare till zonläger för 13- och 14-åringar.
Anmälan ska göras i FOGIS (se anvisningar i anmälningsmanualen).
14-års Uttagningszonlägret är den 7 april!
På FOGIS-anmälan är det viktigt att ange:
· Önskemål om eventuell specialkost
· Respektive spelares position
· Ranking
· Kontaktperson
Anmälan till 13-årsutbildningszonlägren avser alla fyra lägren – det första är den 21 april!
På FOGIS-anmälan är det viktigt att ange:
· Önskemål om eventuell specialkost
· Respektive spelares position
· Kontaktperson
Föreningen kan ansöka om 1.000:-/spelare för att anmäla till pojkarnas respektive flickornas 13-årszonläger –
man kan söka för maximalt sex pojkar och sex flickor, dvs sammanlagt 12.000:-.
Använd Idrottslyftsansökan ”Spelarutbildning zonläger 13 år”
Mer information om anmälan till zonläger finns på www.skaneboll.se
Sista anmälningsdag till zonlägren är 1 mars!
INBJUDNINGAR TILL DOMARKURSER 2013 (påminnelse)
Inbjudningarna till Steg 1, Förenings- och Ungdomsdomarkurserna finns nu på vår hemsida under
Domarverksamhet/utbildning. OBS! att det är obligatoriskt för alla domare som ska döma i Er förening att
genomgå en årlig kurs. Kontakta respektive instruktör/ansvarig och boka in en instruktör så fort som
möjligt. All information finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/utbildning/
Vid frågor gällande kurserna kontakta respektive kontaktperson eller Domaravdelningen.
OBS!
Vi är i stort behov av nya domare i följande zoner: Österlen, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
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MATCHER SOM DÖMS AV FÖRENINGSDOMARE
OBS! Anmälan om egna föreningsdomare skall vara Domaravdelningen tillhanda senast den 15/3!
Efter detta datum tillsätter Skånes FF distriktsdomare.
Detta gäller herrar junior division 3, pojkar 15-16år, div 3, Oldboys och Dam U division 2.
DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER (påminnelse)
Var vänliga att omgående anmäl in era träningsmatcher till respektive tillsättare.
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
Zon 1 Malmö

Tase Stojanovski

072-7292961

tase.stojanovski@gmail.com

Zon 2 Trelleborg

Bert Linde

072-7292962

bert.linde@hotmail.se (efter 17.00)

Zon 3 Österlen

Bengt Nilsson

072-7292963

bengt.j.nilsson43@gmail.com

Zon 4 Lund

Illes Toth

072-7292964

illes.toth@tele2.se

Zon 5 L-krona

Kurt Hultqvist

072-7292965

kurt.hultqvist@comhem.se

Zon 6 H-borg

Domarklubben

072-7292966

Zon 7 Ängelholm Bror Nilsson

072-7292967

Zon 8 H-holm

Lars Andersson

072-7292968

andersson2.lars@spray.se

Zon 9 K-stad

Christer Lindgren

072-7292969

christer.lindgren@utb.kristianstad.se
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