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REPRESENTANTSKAP 2013
Torsdagen den 21 november (kvällstid) äger Skåne FF:s Representantskap rum på Scandic Star Hotel i Lund.
Senast den 12 november vill vi ha er anmälan. Mer information och anmälningsformulär finns nedan länk;
http://www.skaneboll.se/representantskap-2013/

INFÖR KVALET – SISTA OMGÅNGEN
Skåne FF:s tävlingsavdelning kommer måndagen den 7 oktober att sammanställa resultat och fastställa vilka
föreningar som ska ingå i årets kvalspel. För att snabbare kunna uppdatera Fogis och hemsidan med rätt
kvallag i respektive kvaltävling ber vi Er att INTE kontakta tävlingsavdelningen i kvalfrågor den 7 oktober.
Vår målsättning är att publicera hela kvalprogrammet senast tisdagen den 8 oktober!

INFÖR KVALET – KVALREGLEMENTE
Berörda föreningar som ska delta i distriktets kvaltävlingar ska nogsamt, före första match, ta del av
gällande kvalreglemente som återfinns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/kvalspel/
Se särskilt kapitel 3 §.1, Avstängningar och varningar i kvalmatcher:
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte delta i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte delta i lagets nästa match i kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två (2) varningar i olika matcher ingående i kvalspel får inte delta i den efter andra
varningen närmast följande matchen i kvalspelet.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs mellan serie- och kvalmatcher
(samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer).

ÅLDERSDISPENS – FUTSAL/5-MANNA
När det gäller förestående ansökningar om åldersdispenser till inomhussäsongen vill Skånes FF härmed
informera om att tävlingsenheten är mycket restriktiv med att ge åldersdispenser för inomhusspel.
Skåne FF:s ståndpunkt är att det oftast finns möjlighet att anmäla laget till rätt ålderklass istället för att söka
åldersdispenser. Finns inte rätt ålderklass i viss tävling kan föreningen istället anmäla laget till en annan
tävling. Se lista över tillståndsgivna inomhustävlingar på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Gällande tävlingsbestämmelser medger åldersdispens för maximalt en (1) spelare vid inomhusspel.
Denna regel kommer tillämpas strikt med motivering att åldersdispenser gäller för spelare per match, d.v.s.
det är inte tillåtet att växla ”dispensspelare” inom matcherna. Dispens kommer i första hand att beviljas på
sociala grunder med utgångspunkt från individen!

DISTRIKTSMÄSTARE 2013
Efter spännande och välspelade finalmatcher kan följande lag titulera sig ”Skånska mästare”:
Herrar
Damer
Junior

Eskilsminne IF
IF Limhamn Bunkeflo
Malmö FF
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SENIORSERIER 2014
För A-lag (herrar och damer) gäller att de föreningar som fullföljt 2013-års seriespel automatiskt medtas i
sammansättningen av 2014-års serier utan särskild anmälan från föreningen.
Detta med undantag för TB 1 kap 2 §:
Förening, som ej erlagt fastställda avgifter till Skånes FF vid tidpunkten för sammansättningen av 2014 års serier
medtages ej i dessa. Om avgifterna betalas efter beslutad definitiv seriesammansättning vid Skånes FF:s
representantskap äger föreningen rätt att delta i lägsta serien i respektive kategori i mån av plats
Förening, som ej fullföljt 2013-års serier och som önskar återanmäla sig till 2014 ska göra detta senast den
15 oktober. Anmälningsblankett finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/blanketter/

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I juniorserier utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 10 år och äldre, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter
till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-/9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 43 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
obligatoriska representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund den 21 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd
förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen
avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Anette Hansson på telefon 040-59 02 20
eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.

MÅLVAKTENS DAG
Nu är det dags igen att ge lagets kanske viktigaste, men mest bortglömde, spelare chansen att få kvalificerad
specialträning. Även i år bjuds klubbtränaren in till lägret och en speciell instruktör ansvarar för
tränargruppen. Målvaktens Dag brukar bli fulltecknad och det är först till kvarn som gäller. Målvaktens Dag
arrangeras på följande platser och datum:
Spelare födda 97-98
24 november i Eslöv
Spelare födda 99-00
9 november i Eslöv & 10 november i Helsingborg

SPELARUTBILDNINGSPLAN – SKÅNE
Under förra veckan genomfördes fyra informationsträffar runt om i Skåne där ca 80 föreningar deltog. Om
er förening missade informationsträffarna hittar ni mer info om Spelarutbildningsplan – Skåne på
http://www.skaneboll.se/spelarutbildningsplan-skane/. Sista ansökningsdag för projektet är 18/10.
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KOMMANDE TRÄNARKURSER
På följande tränarutbildningar finns det platser kvar:
Centrala kurser i SvFFs tränarutbildningsstege
Spelförståelse Bas 1
1/12
Teknik Bas 1
9/2 -14
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
16/3 -14

Kristianstad
Malmö
Helsingborg

Spelförståelse Bas 2
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
Teknik Bas 2

9-10/11
25-26/1 -14
5-6/4

Malmö
Helsingborg
Ljungbyhed

Diplomkurs Bas

17-20/10

Malmö

Centrala kurser i SvFFs målvaktstränarutbildningsstege
Målvaktstränarutbildning Bas 2
28-30/3 -14
Plats ej klar
Övriga centrala kurser
Åldersanpassad fysisk barn- och ungdomsträning 17/11 Eslöv
Ät rätt – kost för fotbollsspelare
20/11
Södra Sandby
Ledarutbildning Barnfotboll
30/11
Helsingborg
Styrketräning 1
3/12
Malmö
Medveten Teknikträning
10/12
Bunkeflostrand
Du hittar mer information om kurserna och anmälningsblanketter på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/centrala-kurser/

KANSLITRÄFFAR I OKTOBER
Skånes FF och Skåneidrotten bjuder in till kansliträffar. Att vara anställd kanslist i en förening innebär ofta
mycket ensamarbete. Denna träff är tänkt som en start till att försöka starta nätverk bland kanslister i de
skånska fotbollföreningarna. Vi kommer även att ta in önskemål på vad ni kanslister vill ha för
hjälp/stöttning från Skånes FF och Skåneidrotten.
Träffarna arrangeras kl 09.30-14.00 på följande orter och datum:
14/10
Idrottens Hus, Helsingborg
15/10
Yllan, Kristianstad
21/10
Swedbank Stadion (ingång 31), Malmö
22/10
Klubbstugan, Tomelilla IF
Anmälan och frågor kan ställas till:
Daniel Henrysson
040-600 59 42 daniel.henrysson@skaneidrotten.se
Allan Lundbladh
040-59 02 14 allan.lundbladh@skaneboll.se
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