
                                

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

Postadress                                                             Telefon                                                       Hemsida                                                   E-post 

Skånes Fotbollförbund                                        040-590200                                                  www.skaneboll.se                                   kansli@skaneboll.se 

Husie Kyrkoväg 88                                              Bankgiro                                                    Organisationsnummer                                                                                                                                                       

212 38 Malmö                                                        517-7423                                                     843000-3312 

Malmö i februari 2022 

Tävling/domaravdelningen har nu genomfört lottning och det är dags för er att börja planera in era matcher. 

Omgångsschemat är upprättat enligt Skånes FF:s årsplanering. 

Spelordningsmöte kommer inte att genomföras, utan föreningarna (hemmalaget) ansvarar själva för att 

överenskomna datum och avsparkstider för hemmamatcherna inregistreras i FOGIS via föreningens inloggning. 

(Se manual vid behov).  

Alla matcher ska vara registrerade i Fogis senast måndagen den 28 februari 

Inför spelordningen:  

- Kontakta och kom överens om speldagar med Era motståndare före inregistreringen i 

FOGIS.  

- Kontakta planägaren före bokningsprocessen för att erhålla plantilldelning. 

- Kontrollera att inga seriematcher kolliderar med matcher i DM och Svenska Cupen.  

Studera årsplanen noga!  

- Beakta spelarnas ledighet, semester, studenter, elitlags hemmamatcher etc. 

- Kolla av vilken styrning som gäller för er serie. Viktigt för att vi ska få domare till alla matcher. 

- Kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång.  

- Kontrollera själva när de föreningar inom hemorten eller dess närhet (som Ni inte vill kollidera med) 

spelar sina seriematcher.  

 

Observera vid val av speldag:  

- Hemmalaget bestämmer dag och avsparkstid vid match lördag, söndag eller helgdag.  

- Båda föreningarna måste vara överens om spel på vardagar.  

- Ingen match på våren får flyttas till höstomgången.  

- Speldagar ska i möjligaste mån förläggas i anslutning till spelomgången. 

- Kan inte föreningarna överenskomna om speldatum ska detta meddelas till tävlings/domaravdelningen.  

- I spelprogrammet är slutomgången fastställd med gemensamt speldatum och gemensam avsparkstid, 

men av erfarenhet så vet vi att det ibland uppstår problem med flera lag på samma plan. Matchen 

tillhörande sista omgången får i undantagsfall spelas före, men inte efter den förbokade spelordningen. 

- Skåne FF:s domare ska genomgå fortbildning på de "spelfria dagarna".  

Boka inte matcher på de spelfria dagarna, 10 maj och 17 maj. 

 

Anläggning:  

- Många föreningar spelar på olika planer beroende på vår/höst. Glöm inte lägga in en plan på era 

matcher när ni bokar dessa. Saknas en plan som ni ska använda, hör av er så hjälper vi till att lägga till 

detta. Notera att det är plan som ska läggas in och inte en anläggning! 
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Uppdatera till rätt kontaktperson i Fogis 

Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och uppdatera uppgifterna till lagens 

kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kontakt och inregistrering av 

spelordningen. 

För att hämta kontaktuppgifter till motståndarlagen  

Logga in i FOGIS  

Se till att Säsong 2022 är vald  

I kolumnen till vänster väljer du din Tävling, ex. Div.4  

Klicka på fliken Tävlingar 

Klicka på aktuell tävling och er serietillhörighet  

välj fliken Anmälda lag  

Därefter kan du välja att skriva ut kontaktlistan genom att klicka på Visa listan i utskriftsvänligt format  

 

Se även Manual för inregistrering av hemmamatcher i FOGIS: 

https://www.skaneboll.se/forening/administration/fogis/   

Om du/ni saknar inloggning i Fogis, kontakta föreningsadministratören i er förening för hjälp med 

inloggningsuppgifter.  

 

Representations- och tävlingsbestämmelser: 

 

- Det är viktigt att ni läser Representations- (RB) och Tävlingsbestämmelserna (TB).  

RB och TB finns att hämta på https://www.skaneboll.se/tavling/bestammelser/   

- Varnings- och utvisningsackumulering gäller i serierna.  

Se tävlingsbestämmelserna för mer information. 

- Glöm inte beställa spelarlegitimationskort så ni har dessa i föreningen innan första match. 

- Spelarförteckning, tillika domarrapport, skapas i Fogis till varje match. 

- Resultatrapportering, domaren eller hemmalaget ska direkt efter spelad match rapportera slutresultatet 

via SMS. Ange "matchnummer" mellanslag "hemmamål" mellanslag "bortamål" och skicka SMS till: 0730–

126126. 

- Ansökan om matchändring görs via webb-formulär på 

https://www.skaneboll.se/forening/administration/matchandring/   

- Bestraffnings-, tävlings- och eventuella protestärenden administreras av Skåne FF:s disciplinnämnd 

(DpN). 

 

Skånes FF´s tävling/domaravdelning, tavling@skaneboll.se, 040-590200 

- Micke Dahl, Tävlingsansvarig, micke.dahl@skaneboll.se , 040-590203  

- Andreas Törnqvist, andreas.tornqvist@skaneboll.se, 040-590206 

- Faruk Halilovic, faruk.halilovic@skaneboll.se, 040-590208 

- Mehmet Culum, mehmet.culum@skaneboll.se, 040-590202 

- Melker Servin, melker.servin@skaneboll.se , 040-590225 

- Tomas Olsson, tomas.olsson@skaneboll.se, 040-590213 

 

Kom ihåg! Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni behöver hjälp.  

 

Med vänlig hälsning  

Skånes Fotbollförbund 

Tävling/domaravdelningen 
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