SKÅNES FF INFORMERAR NR 5 l 2013-07-01
www.skaneboll.se l https://www.facebook.com/skanes.fotbollforbund

BOKNING AV HEMMAMATCHER I HÖSTSERIER (påminnelse)
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång 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. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska matcherna först bokas hos berörd planägare
(Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Föreningens hemmamatcher i höstserier ska vara bokade i Fogis SENAST SÖNDAGEN DEN 28 JULI !
Definitiv spelordning får skrivas ut från Fogis från och med tisdagen den 30 juli.
Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/. Det finns även möjlighet
att via Fogis ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den som är
kopplad till hela föreningen. Matchbokningen via Fogis stänger måndagen den 29 juli.
Behöver Ni hjälp med matchbokningen? Kontakta Skåne FF:s Tävlingsavdelning på telefon 040-59 02 00.
DOMARE TILL SOMMARENS VÄNSKAPSMATCHER
Ta kontakt med domartillsättaren i den zon matchen ska spelas och beställ domare snarast möjligt.
Kontaktlista till distriktets domartillsättare finns på www.skaneboll.se. Domare till matcher med div 1-2 lag
beställs hos Skånes FF. Kontakta Faruk Halilovic (040-59 02 08, faruk.halilovic@skaneboll.se
FÖRENINGSDOMARE I HÖSTSERIER
De föreningar som önskar ha egna föreningsdomare i höstserierna för herrjunior div.3, oldboys eller
zonserier för pojkar 15-16 år ska anmäla detta till Skånes FF senast fredagen den 12 juli.
Anmälan görs till Faruk Halilovic (040-59 02 08, faruk.halilovic@skaneboll.se
FUTSAL-SM SENIOR 2014
Svenska FF söker medarrangör för finalspel Futsal-SM senior som spelas helgen 15-16 februari, 2014.
Finalspelet avgörs under två dagar med totalt åtta deltagande lag och åtta matcher med speltid 2x20 minuter
effektiv speltid. Följande förutsättningar gäller för arenan:
- Spel i två hallar på sporthallsgolv, minsta mått 38 x 18 meter, med rekommenderat avstånd 100 cm
från sidlinje till vägg/föremål
- Totalt minst 4 omklädningsrum för lag och domare
- Läktare med plats för minst 250 personer (om möjligt en uppvärmningshall för lagen)
- Servering/försäljningsställen för lagen och åskådarna
- Högtalaranläggning för speaker och musik, elektronisk resultattavla
- Rum för Media och VIP
Anmälan görs via mail till jan.lundgren@skaneboll.se. Sista dag för intresseanmälan är 15 augusti 2013.
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FIVE-A-SIDE INOMHUS I DISTRIKTET BLIR FUTSAL 2014/2015
Skåne FF:s styrelse har beslutat om regel- och tillståndsfrågor gällande inomhusspel att gälla fr.o.m.
inomhussäsongen 2014/2015 enligt följande. I princip ska tävlingar inomhus genomföras med Futsals
regelverk dock kan ett antal undantag tillåtas. Tävling som spelas inom dessa ramar benämns som
Futsaltävling och vid dessa tävlingar kan vilket som helst eller alla av Skåne FF:s tillåtna undantag från
spelreglerna tillåtas. Notera att dessa regel- och tillståndsfrågor gäller samtliga typer av inomhustävlingar
där högsta antal tillåtna spelare är fem (5) per lag. Vid spel med fler än fem spelare per lag ska alltid
fotbollens regelverk och representationsbestämmelser gälla.
Skånes FF kommer under 2014 att arrangera både arrangemangs-, och domarutbildning som avser
representationsbestämmelser och spelregler för Futsal. Mer information kommer under våren 2014.

venskfotboll.se
KOMBINERADE LAG
Föreningar äger under vissa förutsättningar rätt att representeras av kombinerade lag i tävlingar som
administreras av Skånes FF. Ansökningshandlingar för kombinerade lag med uppgift om lagets namn ska
vara Skånes FF tillhanda mellan den 1 oktober och den 1 april, samt mellan den 1 juli och den 31 juli för
spel i distriktets höstserier. Alla avtal upphör, oavsett ansökningstid, den 31:e mars nästkommande år.
Om ansökan för kombinerade lag till höstens seriespel avser en sammanslagning av två föreningars lag från
vårens seriegrupper påminner vi om att det i förekommande fall även måste göras en skriftlig avanmälan för
det lag (förening) som inte ska vara huvudförening i kombinationen.
KVALIFICERING TILL 2014-ÅRS JSM (U19-ALLSVENSKAN)
Om antalet föreningar, som önskar delta i JSM 2014 överstiger Skånes FF:s grundplatser och eventuell extra
tilldelning enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande år
deltar spelare som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning beroende
på antalet tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag på nedflyttningsplats i JSM 2013 och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år i höstserierna spela i Skåneserien division 1 för juniorer, PSM eller Skåneserien grupp A för pojkar 17år.
Inbjudan med anmälningsblankett skickas till berörda föreningar under augusti månad 2013.
KVALIFICERING TILL 2014-ÅRS PSM (U17-ALLSVENSKAN)
Om antalet föreningar, som önskar delta i PSM 2014 överstiger Skåne FF:s grundplats och eventuell extra
tilldelning enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande år
deltar spelare som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning beroende
på antalet tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag på nedflyttningsplats i PSM 2013 och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år i höstserien ha tillhört Skåneserien P16 grupp A eller vunnit Skåneserien P16 grupp B. Platser kan även fördelas
till kvalificerade föreningar efter ansökan till Skåne FF TK senast den 15 augusti som s.k. ”wild-card”.
Inbjudan med anmälningsblankett skickas till berörda föreningar under augusti månad 2013.
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TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR NATIONELLA & INTERNATIONELLA MATCHER/CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher nu står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Här nedan följer de vanligaste förekommande
situationerna med information om vad som krävs när svenska och utländska lag ska spela matcher:
Skåne FF:s hantering av både Tillståndsansökan och Meddelande är kostnadsfri. Samtliga blanketter finns
att hämta på; http://www.skaneboll.se/blanketter/. Notera särskilt att Tillståndsansökan och Meddelande
ska vara Skånes FF tillhanda senast en månad före första match.
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag = Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar = Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när Ni är utomlands – behövs ingen blankett
(observera att undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där
föreningen ska meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten ”Meddelande”)
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige = använd blanketten ”Meddelande”
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige = använd blanketten ”Meddelande”
SEMESTERSTÄNGT
Under vecka 28 och 29 är Skåne FF:s kansli stängt, kansliet öppnar igen den måndagen den 22 juli.
Trevlig sommar!
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