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FÖRSLAG TILL SERIEINDELNING
Skåne FF:s Tävlingskommitté (TK) kommer, efter avslutat kvalspel, den 5/11 att publicera ett s.k. Förslag 1
till seriesammansättning för 2014-års seniorserier (DA2-4 och HA4-7). När förslaget i sin helhet är publicerat
på skaneboll.se har berörda föreningar möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas
skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skåne FF:s tävlingsavdelning tillhanda senast tisdagen den
12/11. Slutgiltigt förslag till Representantskapet den 21/11 publiceras därefter på skaneboll.se den 14/11.

FAIR-PLAY STATISTIK
Skånes FF delar årligen ut s.k. "fair play" priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort
under säsongen. Gult kort (varning) =1p, rött kort (utvisning) = 3p samt avstängning från TK 3p/vecka.
De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan delar på ca 50.000kr i prispengar från
Skånes FF. Prischeckar delas, efter beslut av Skåne FF:s styrelse, ut i samband med förbundets årsmöte i
mars. Skånes FF gratulerar nedanstående pristagare till ett synnerligen gott arbete i god Nolltoleransanda.
Damer: Treby IF, Hardeberga IF, Tomelilla IF
Herrar: Teknologkårens IF LTH, Treby IF, Hörja IF

REPRESENTANTSKAP 2013 (påminnelse)
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/

PRELIMINÄR ÅRSPLAN
Ni har väl inte missat att den preliminära årsplaneringen av 2014-års tävlingssäsong nu finns publicerad
på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/. Här kan ni bl.a. ta del av distriktets preliminära startoch slutdatum för kommande års Seriespel och DM-tävlingar.

SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL SPELORDNINGSMÖTE
Skånes FF erbjuder intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara värd för
något/några av 2014-års spelordningsmöte för distriktets A-lagsserier. Spelordningsmötena äger rum i
vecka 6-7. För mer information om värdskap, kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist.
Intresseanmälan för värdskap ska vara Skånes FF tillhanda senast fredag 6/12.

FÖRBEHÅLL INFÖR LOTTNINGEN AV DISTRIKTETS SENIORSERIER
Det är möjligt att via särskild blankett, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
meddela förbehåll inför lottningen av 2014-års A-lagsserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda
senast onsdagen den 4/12 för att kunna beaktas. Lottningen av distriktets A-lagsserier sker med början i
vecka 49 och kallelse till spelordningsmöte kommer i slutet av vecka 50.
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HJÄLP MED FOGIS
Frågor angående FOGIS (FOtbollens Gemensamma Informations System) ska du använda dig av adressen
fogissupport@skaneboll.se. Manualer som berör det mesta av Fogis finns på www.skaneboll.se

FOGIS UTBILDNINGAR
Skånes FF har planer på att hålla ett antal Fogis utbildningar på Skånes FF:s kansli under våren 2014, men
först vill vi se om det finns ett behov för detta. Utbildningarna vänder sig både till administratörer och till
användare. Är er förening intresserad så skicka ett mejl till fogissupport@skaneboll.se. Ert svar är inte
bindande utan bara en intresse anmälan. Frågor angående detta kan ställas till e-posten ovan eller på
telefon till Micke Dahl, IT-ansvarig, 040-59 02 03.

KOMMANDE TRÄNARKURSER
På nedanstående tränarutbildningar finns det platser kvar. Mer information om kurserna och anmälningsblanketter finns på: http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/centrala-kurser/
Centrala kurser i SvFFs tränarutbildningsstege
Spelförståelse Bas 1
1/12
Teknik Bas 1
9/2 -14
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
16/3 -14
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
25-26/1 -14
Teknik Bas 2
5-6/4 -14

Kristianstad
Malmö
Helsingborg
Helsingborg
Ljungbyhed

Centrala kurser i SvFFs målvaktstränarutbildningsstege
Målvaktstränarutbildning Bas 2
28-30/3 -14
Malmö
Övriga centrala kurser
Åldersanpassad fysisk barn- och ungdomsträning 17/11
Ät rätt – kost för fotbollsspelare
20/11
Ledarutbildning Barnfotboll
30/11
Styrketräning 1
3/12

Eslöv
Södra Sandby
Helsingborg
Malmö

DISTRIKTSLAGSTURNERING FLICKOR 97 & POJKAR 97, 8-10 NOVEMBER
Helgen 8-10 november börjar Cup Kommunal (flickor) och Cup Byggnads (pojkar). Skåne spelar i Halmstad
på Halmstad Arena där Halland och Blekinge står för motståndet både på flick- och pojksidan.
Gruppvinnaren går vidare till slutspel och grupptvåorna till ett extrakval.
8/11 16.30 Halland-Skåne (flick)
8/11 18.30 Halland-Skåne (pojk)
9/11 14.00 Skåne-Blekinge (flick)
9/11 16.00 Skåne-Blekinge (pojk)
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