
  ÅRSPLAN FÖR SÄSONGEN 2022 

DAMER/HERRAR A-LAG, VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG 

25-nov 21 
 
08-dec 21 
                 
 
20-dec 21 
01-jan 22 
11-jan 22 
 
 
12-jan 22 
17-jan 22  
 
31-jan 22 
31-jan 22 
vecka 04-05 
4-feb 22 
 
28-feb 22  
        

Sista datum att återanmäla lag som utgått eller blivit uteslutna under 2021 
Sista datum att anmäla nya lag som inte deltog 2021 
Skånes FF:s Tävlingsavdelning (TA) fastställer förslag till serieindelning  
för damer division 3–4 och herrar division 4–6 som publiceras på 
www.skaneboll.se 
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över TA:s förslag 
Anmälan till Distriktsmästerskapen (DM) öppnas i Fogis 
TA sammanställer och reviderar efter inkomna synpunkter ett slutgiltigt 
förslag som läggs fram till Skånes FF:s styrelse som fastställer det slutgiltiga 
föreslaget. 
Slutgiltiga föreslaget publiceras på www.skaneboll.se 
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över det slutliga 
förslaget. 
Skånes FF:s fastställer definitiv indelning som publiceras senast 31/1.  
Sista datum för att elektroniskt i Fogis anmäla lag till DM-tävlingarna 
Spelordning lottas för damer division 3–4 och herrar division 4–6  
Spelordningen publiceras för damer division 3–4 och herrar division 4–6 
i Fogis samt på www.skaneboll.se  
Sista datum för föreningen att i Fogis boka hemmamatcher för lag i 
damer division 3–4 och herrar division 4–6 
 

  

DM, DAMER/HERRAR B-LAG, SKÅNELIGAN, MOTION, JUNIOR SAMT  
BARN/UNGDOM 8–17 ÅR, VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG 

01-jan 22 
 
31-jan 22 
07-feb 22 
13-feb 22 
15-feb 22 
01-mar 22 
 
06-mar 22 
 
08-mar 22 
 
18-mar 22 
27-mar 22 
31-mar 22  
01-apr 22  
26–29 maj 22      

Anmälan till Distriktsmästerskapen (DM) öppnas i Fogis 
Anmälan av lag till seriespel i ovan tävlingskategorier öppnas i Fogis 
Sista datum för att elektroniskt i Fogis anmäla lag till DM-tävlingarna 
Lottningen för DM publiceras på www.skaneboll.se 
Sista datum för föreningen att tidsboka sina hemmamatcher i DM i Fogis 
Sista datum för att anmäla lag till seriespel i ovan tävlingskategorier 
Skånes FF:s Tävlingsavdelning (TA) fastställer förslag på serieindelning 
för ovan kategorier. Förslaget publiceras på www.skaneboll.se 
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över 
indelningsförslaget 
TA sammanställer, reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter en 
slutgiltig indelning 
Spelordning publiceras på www.skaneboll.se  
Sista datum för föreningen att boka hemmamatcher (B-lag,HJ,Skåneserier,motion) 
Sista datum för föreningen att i Fogis boka hemmamatcher (övriga serier) 
Spelordningen anses som definitiv 
Cuphelg (seriematcher får inte bokas utan motståndares medgivande 
under dessa dagar) 
 

HÖSTSERIER 2022, VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG 

26-juni 22 
 
 
04-jul 22 
15-jul 22 
01-aug 22 

Sista datum att av- eller nyanmäla lag via blankett på www.skaneboll.se 
Sista datum att meddela Skånes FF om eventuella nivåändringar i 
barnserierna 9–12 år. 
Spelprogram för höstserierna publiceras i Fogis samt på www.skaneboll.se 
Sista datum för föreningen att i Fogis boka sina hemmamatcher 
Spelordningen anses som definitiv 

Reviderad 2022-03-01 


