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UNGDOMSZONMÖTEN 2013 (påminnelse)
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)
DEFINITIV SPELORDNING TILL DISTRIKTETS SENIORSERIER
Efter genomförda spelordningsmöte för seniorlag är spelordningen till distriktets A-lagsserier, damer och
herrar, samt B-lagsserier för herrar att betrakta som definitiv. Mer information om kallelse till match finns i
gällande tävlingsbestämmelser. Ansökan om matchändringar under året kan vid behov göras via ifyllbart
formulär som finns på: http://www.skaneboll.se/blanketter/
Ej bokade matcher ska omgående utan dröjsmål meddelas Skåne FF:s tävlingsavdelning.
MATCHBOKNING I FOGIS
Spelprogrammen till distriktets Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne- och 16-15 års serier är klara och Fogis är
nu öppet för bokning av hemmamatcher enligt nedanstående förutsättningar.
Bokning av hemmamatcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstid för sina lags hemmamatcher.
Logga in och boka matcherna genom att klicka på flikarna i följande ordning: Förening – Lag – Matcher.
Manual för bokning av matcher i Fogis finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i Fogis.
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer själv
datum och tid till matcher som förläggs till helgdagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar ska
motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för ”mitt-i-veckanomgång” förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att matcher som
läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång. Glöm inte heller
solens nedgång vid kvällsmatcher, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne- och 16-15 årsserier
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST SÖNDAGEN DEN 24/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar stängs tisdagen den 25/3!
Sanktans Barn- och Ungdomsserier 9-14år:
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST SÖNDAGEN DEN 24/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar är öppen under hela året!
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SPELFRIA DAGAR 2013 (påminnelse)
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
DOMARRAPPORTER/SPELARFÖRTECKNING 2013
De traditionella gamla ”matchrapport” blocken (tryckta blanketthäfte röda/gula) gäller inte längre!
Elektronisk domarrapport från Fogis upptagande spelares (11+5) och funktionärers (6) för- och efternamn
samt resultat ska gemensamt undertecknas av domare och lagledare efter matchen. Genom undertecknandet
av spelarförteckningen godkänner respektive lagledare innehållet vad avser uppgifter angående egna laget.
Detta inkluderar uppgifter om varningar, utvisningar etc. Endast personer som är upptagna på spelarförteckningen äger rätt att befinna sig på bänken/tekniska området.
Skånes FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis i serie-, kval- eller
slutspelsmatcher i följande tävlingskategorier;
Damer A- och U-lag.
Herrar A-, B-, Veteran- och Juniorlag.
Skåneserier för pojkar 14-16 år
Zonserier för pojkar och flickor 15-16 år.
Samtliga DM-tävlingar
Förbundsserier och kval till förbundsserier, som administreras av Skånes FF.
Det är nu hög tid för varje berörd föreningsledare att sätta sig in i detta moment!
Notera särskilt att en förutsättning för att hämta personer från Fogis till en domarrapport är att ledaren och
spelaren i fråga är registrerad i Fogis för föreningen (eller om tillämpligt i annan förening vid utlåning av
amatör med dubbel bosättning eller vid spel med kombinerat lag).
För åldersgrupperna 9-14 år (undantaget pojkar 14 Skåneserier och DM-tävlingar för 14 år) gäller att
Spelarförteckning i två (2) exemplar per match hämtas från: http://www.skaneboll.se/blanketter/
Spelarens födelsedata (åå-mm-dd) anges första gången spelaren deltar i laget, därefter behöver endast
födelseår (åå) anges. Efter genomförd match i åldersgrupperna 9-14 år (undantaget pojkar 14 Skåneserier och
DM-tävlingar för 14-år) ska respektive lagledare underteckna de två (2) exemplaren av spelarförteckningen
och byta det ena exemplaret med motståndarlaget som ska spara spelarförteckning minst under innevarande
spelår. Spelarförteckning ska på anmodan insändas till Skånes FF. Förening som inte insänder spelarförteckning på anmodan av Skånes FF kan i yttersta fall uteslutas ur seriesystemet av TK.
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FOTBOLL FÖR TOLERANS – EN FOTBOLL FÖR ALLA, 12 MARS I MALMÖ
Hur främjar vi en fotboll där alla barn och unga känner sig delaktiga, välkomna och trygga?
Tisdagen den 12 mars genomför Skånes FF seminariet ”En fotboll för alla” i samarbete med Ge Rasismen
Rött kort och Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö Stad.
Skånes FF kommer att informera om satsningen på barnfotboll där målet är att sprida budskapet att fotboll
för barn ska vara på barnens villkor där alla får vara med efter sina förutsättningar.
Ge Rasismen Rött Kort kommer att ge dig som vuxen konkreta metoder för hu man kan arbete med normer
och värderingar inom fotboll – för att skapa en miljö där alla barn är välkomna.
Deltagandet är kostnadsfritt men det finns begränsat antal platser. För info och anmälan,
http://www.skaneboll.se/arkiv-2012/arkiv/ungdomsfotboll/fotboll-for-tolerans/
TRÄNARINSPIRATION – Pia Sundhage och Ldb 28 mars & Tom Prahl 9 april
Skånes FF bjuder in till två tränarfortbildningar innan seriestarten.
Den 28 mars spelar Ldb FC Malmö kvartsfinal i UEFA Womens Champions League mot Olympique Lyon.
På fortbildningen får vi senaste nytt inför matchen av LdB:s tränare samt en föreläsning med Pia Sundhage.
Vi avslutar med att se Ldb FC Malmö – Olympique Lyon.
Den 9 april i Malmö berättar Tom Prahl om sin Försvarsspelsresa.
Föreningen kan ansöka om bidrag från Idrottslyftet för kurskostnaden.
Anmälan görs med föreningsinloggning i FOGIS eller via anmälningsblankett på www.skaneboll.se
LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA
Landslagets Fotbollsskola (LFS) ger föreningar möjlighet att arrangera en bra och rolig sommarfotbollsskola
på enklare sätt. I LFS erbjuds föreningar ett enkelt helhetskoncept från administration till genomförande.
Detta innebär bland annat:
· Spelarpaket – funktionströja, fotboll, vattenflaska (värde ca 490 kr i butik)
· Ledarutrustning – overall och tröja, den modell som landslagen tränar i (vid beställning av 10
spelarpaket vid samma tillfälle erhåller föreningen ett ledarpaket gratis)
· Marknadsföringsmaterial – affischer i 4-färg, färdiga annonser till ex hemsida eller klubbtidning
· Webbanmälan – spelarna anmäler sig via Internet (om föreningen vill), enkelt att kommunicera med
spelare/föräldar, egen anmälningslänk som kan läggas på föreningens egen hemsida
· Tränarsajt – övningsbank med övningar och färdiga dagsprogram
· Egen föreningssajt – all administration via internet, beställning av spelar- och ledarpaket samt
trycksaker, utskriftsmöjligheter av deltagarlistor
· Support – via distriktsansvarig och SvFFs klubbsupport
Föreningen betalar 259 kr/deltagare, och väljer själv vilket pris man vill ta ut av deltagarna.
Vill din förening veta mer om Landslagets Fotbollsskola?
Ta kontakt med Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se för mer info.
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KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarutbildningar:
Ledarutbildning Barnfotboll
Åldersanpassad fysisk barn- och ungdomsträning
Teknik Bas 2

9 mars
16 mars
6-7 april

Malmö
Eslöv
Helsingborg

Anmälan till Skånes FF!
Mer information om kurserna finns på www.skaneboll.se
OBS! Glöm inte att ansöka om bidrag från Idrottslyftet för kurskostnaden!
FÖRENINGS- OCH UNGDOMSDOMARE
Skånes FF påminner om att Ni som ännu inte har bokat in en instruktör för er ungdomsdomarkurs att göra
detta snarast. När det gäller era killar/tjejer som ska döma 11-manna så måste dom gå en föreningsdomarkurs innan dom får döma.
Kallelser och kontaktpersoner finns på hemsidan under domarverksamhet/utbildning.
OBS!! Vill ni ha egna domare i Dam U div 2, P 15-16 zonserie, Junior division 3 eller Oldboys så måste ni
senast den 16/3 meddela detta till Skåne FF:s Domaravdelning.
(efter detta datum tillsätts distriktsdomare i dessa serier)
ZONLÄGER (påminnelse)
Vi påminner de föreningarna som inte har gjort det att 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
Anmälan omgående!
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