
”Vi stödjer Skånsk fotboll”



Välkomna till Föreningsträff 2022

Mötet startar strax…

- Sitt gärna i en lugn och tyst miljö 
- Ha din kamera och mikrofon avslagen när du inte pratar 
- Begär ordet genom att räcka upp handen
- Slå på mikrofonen när du fått ordet, stäng av mikrofonen igen när 

du är klar.
- Frågor ställer vi när sidan med frågor kommer upp. Kan antingen 

ställas genom att räcka upp handen och begära ordet eller kan 
frågorna också ställas i chatten (vi har ansvariga som har koll på 
denna hela mötet). Frågor som vi inte kan svara på när dom ställs tar 
vi med oss och återkopplar senare.

- Bildspelet kommer att läggas upp på hemsidan efter mötet



Program

Från 17.45 incheckning i mötet

18.00 Avspark ”Välkommen och indelning”

18.10 Information från Utbildningsavdelningen

18.50 Information från Domaravdelningen

19.10 Paus

19.20 Information från Tävlingsavdelningen 

19.40 Matchmiljön – Nu kör vi igen 

19.50 Föreningsutvecklingsmöjligheter

20.10 Plus 10000/1000 Skåne

20.20 Information RF Sisu Skåne

20.25 Avrundning och frågor

20.30 Avslutning



Utbildning



Utbildning

• STU – Spelar- och Tränarutbildning

• Tränarutbildningar - Spelformsutbildning 

• Tränarutbildning C-Uppföljning

• Spelarutbildningsplan-Skåne – ”SUP” 

• Diplomerad förening 

• Barnfotbollscoach

• Idrottsmedel



Utvecklingsläger
Preliminärt 26-29/5 (F o P)

Regional samling 
16 år - Svenska FF

Översikt STU 2022

Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

STU  14-2
Kväll/halvdag (22/5-5/6) 
4 flick- och 5 pojkzoner

STU  14-3
Kväll/halvdag (28/8-4/9)
4 flick- och 5 pojkzoner

STU  14-4
Kväll/halvdag (25/9-9/10)
4 flick- och 5 pojkzoner

STU 14-1 
Kväll/halvdag (19/4-1/5)
4 flick- och 5 pojkzoner

Föreningsanmälan

14 år

STU 17 – vår / sommar
2 kvällsträningar

2 flick- och 2 pojkzoner 
17 år

STU 16 – höst
1 kvällsträning (29/8-8/9 F, 5-15/9 P) + 

Matchsammandrag (11-13/10 F, 4-6/10 P)

4 flick- och 5 pojkzoner

STU 16 – vinter
Regional STU-samling 

med andra Distrikt (DL)
Prel dec (F) & (P)

Klubbtränarfortbildning

www.skaneboll.se

Skåneläger
22-23/6 (F) & 29-30/6 (P)

Preliminär 
Distriktsturnering

Distriktsturnering - vår / sommar 
inkl för-läger

För-läger 
(prel 11 & 18/5)

Prel För-läger 
2 samlingar

Zonnivå Distriktsnivå Nationell nivå

Regional samling 17 år - Svenska FF (F & P)

Breddläger 
10/8 (F & P)

Klubbtränarfortbildning

Skåneläger
19-21/6 (F) och 26-28/6 (P)

STU 15 – vår
1 kvällsträning + 1 Internmatch (7-17/3, 6-21/4)

4 flick- och 5 pojkzoner

STU 15 – höst
2 kvällsträningar (22-25/8, 19-29/9) + 

Matchsammandrag (12-13/11) 

4 flick- och 5 pojkzoner

STU 16 - vår
2 kvällsträningar (7-17/3, 25/4-5/5)

4 flick- och 5 pojkzoner

Rikslägret
27/6-1/7 (F) och 4-8/7 (P)

15 år

16 år

Regional samling 
16 år - Svenska FF

Per 20 jan



Spelar- och Tränarutbildning STU

➢Spelare födda 2008 (14 år) ➢Klubbtränarfortbildning

Sista anmälan 3 mars

Anmälan till STU för 14-åringar
Riktlinjer till hjälp för föreningen/tränarna/ledarna vid anmälan till STU-14:
Välj spelare
• som tränar kontinuerligt i hemmaföreningen

• som visar passion och stort engagemang för fotboll

• med en stark vilja att lära sig och utvecklas

• med förmåga och vilja att delta i träning med spelare från andra 

föreningar

• med stark drivkraft att alltid deltaga på alla STU-träningarna under hela 

säsongen



Tränarutbildning – 2022/23
• Tränarinspiration – 6/2!

• A Ungdom – start oktober, 2+2 dagar

• UEFA B – start i mars. Nästa startar i januari 2023

• Målvaktstränarutbildning B - start i oktober, 1+1 dag

• Akut Skadebehandling - 16 mars  + höst

• ”Rehabkurs” - 30 mars + höst

• Digital Spelformsutbildning - 3-3 i februari + interna

• SvFF Målvaktstränarutbildning D - 14 maj + interna

• Tränarutbildning C - internt  (1+1 dag)

• Tränarutbildning B Ungdom – internt (2+2 dag)

• Grönt kort 

Läs mer om att arrangera internkurs
https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/arrangera-tranarutbildning/
Hitta kommande tränarutbildningar
https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/arrangera-tranarutbildning/
https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/


Tränarinspiration 6/2



Spelformsutbildning 

• Kvällsaktivitet (2-3 tim)

• Förutsättningarna för 
respektive Spelform utifrån:

• Spelet - Träningen 

• Ledarna

• Regler

• Rekommendationer

• Kostnadsfritt via 
Idrottslyftet

• Anmälan till Skånes FF/via 
SUP:en

Läs mer på 
https://www.skaneboll.se/utbildning/
tranare/spelformsutbildningar/

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/spelformsutbildningar/


• Uppföljning av Tränarutbildning C

• Säkerställer budskapet och innehållet i TuC

• Tränarutbildaren speglar och stöttar deltagaren 
vid två tillfällen efter avslutad TuC

• Ska ses som en MÖJLIGHET – anmälan direkt 
till kursinstruktören!

• Kostnadsfritt genom bidrag från Idrottslyftet –
ingen administration!

Tränarutbildning C-uppföljning



Spelarutbildningsplan-Skåne
 Syfte med utbildningen är att ge fördjupad 

kunskap i Svenska Fotbollförbundets 
spelarutbildningsplan

 Tillgång till instruktör från både Skånes FF och 
RF-SISU Skåne – helt utan kostnad!

 På ledaren/tränarens egen hemmaplan

 Stöttning och spegling under träning och match 
– utvecklingssamtal efteråt

 Utveckling utifrån föreningens och tränarens 
behov och önskemål

 Skapar bästa tänkbara lärandemiljöer i våra 
föreningar – och strävar mot ett långsiktigt 
idrottande

 Koppling till Föreningsutveckling

 SUP:en är baserad på forskning och erfarenhet !

Anmälan till Skånes FF!

Läs mer på 
https://www.skaneboll.se/forening
/foreningsutveckling/spelarutbild
ningsplan-skane/

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/spelarutbildningsplan-skane/


Diplomerad Förening är en ”verktygslåda” för de 
föreningar som vill arbeta med sin utveckling

Om Diplomerad Förening:

• Stöd och hjälp för att underlätta föreningens 
utvecklingsarbete!

• Innehållet ett smörgåsbord av 
utvecklingsmöjligheter där föreningen själv 
väljer vad den vill arbeta med samt i vilket 
tempo

• Inleds med enkäter till ledare, spelare och 
vårdnadshavare

• Ett samarbetet mellan Skånes FF, RF-SISU Skåne 
och Svenska FF

Läs mer på 
https://www.skaneboll.se/forening
/foreningsutveckling/diplomerad-
forening/

Utvecklingsområden:
• Inriktning & ledning
• Ledarförsörjning
• Spelarutbildningsplan
• Ekonomi
• Kommunikation
• Demokrati & delaktighet

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/diplomerad-forening/


Barnfotbollscoach

En satsning på föreningars barnfotbollsverksamhet (upp till 12 år)

• Målet är att skapa bästa möjliga tränings- och matchmiljö för 

barnen i föreningen genom att omsätta riktlinjerna i Fotbollens 

Spela Lek och Lär i praktiken

• Föreningen rekryterar en BFC som stöttar och coachar ledare i 

samband med träningar och matcher

• BFC är ute i verksamheten varje vecka och besöker alla barnlag

• Uppstartsbidrag för att arvodera Barnfotbollscoachen

Läs mer på 
https://www.skaneboll.se/bfc

https://www.skaneboll.se/bfc


Idrottsmedel
Projektstöd IF
Skånes FF:s Utbildningspaket och ansökning via Idrott Online ”Idrottsmedel”

1. Arrangera tränarutbildning C, B + Mv

2. Deltagare på tränarutbildning C, B, A , UEFA B senior + Mv

3. SUP Spelarutbildningsplan–Skåne

4. Tränarinspiration 6 februari - 2022

5. Fria ansökningar

Verksamhetsstöd
Ansökningsförfarande enligt instruktion vid anmälan eller på kursplats

1. STU-klubbtränarfortbildnings paket

2. Tränarfortbildning C-Uppföljning

3. Grönt kort ej SUP- föreningar

Läs mer på 
https://www.skaneboll.se/forening
/projektstod-
2021/kompensationsstod-if/

https://www.skaneboll.se/forening/projektstod-2021/kompensationsstod-if/


Frågor

ej.

• Förklaring/motiv

• En spelare som varnas under matchen (eller 
förlängningen) och sedan även under 
straffsparkstävlingen utvisas ej.



Domare



REGELNYTT 2022



Beslutades av IFAB våren 2021

Infördes i på elitnivå under sommaren 2021

Resten av landet under 2022

Nya regler



Ny text:

• Det är inte alla kontakter med hand/arm som är hands

Regelbrott:

• Avsiktligt spela bollen med hand/arm

• Vidrör bollen med hand/arm när det gör kroppen 
onaturligt större

• Inte rimlig utifrån spelaren kroppsposition i den specifika 
situationen

• Tar en risk att träffas av bollen

• Gör mål i motståndarnas mål
• Direkt från egen hand/arm, även oavsiktligt

• Omedelbart efter att bollen vidrört egen hand/arm, även 
oavsiktligt

• Skapar en målchans för en medspelare när bollen 
vidrörts oavsiktligt av egen hand/arm

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
Sid 78 - Beröra bollen med handen: hands



Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
Sid 80 - Indirekt frispark

En spelare som tar initiativ till ett avsiktligt knep för att 
bollen ska passas (inklusive från frispark eller inspark) till 
målvakten med huvud, bröst, knä e t c för att kringgå 
regeln om bakåtpassning med foten till målvakten ska 
bestraffas med varning och indirekt frispark till 
motståndarlaget.

Detta gäller oavsett om målvakten sedan vidrör bollen med 
händerna.

Om målvakten är ansvarig för att ha tagit initiativet skall 
målvakten varnas.



Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande

Sid 88 – Disciplinära bestraffningar

Utvisningsberättigade regelbrott innefattar (men är inte 
begränsade till):

Använda stötande, förolämpande eller smädligt 
språk och/eller handling(ar)

Förklaring:

Verbalt eller fysiskt uppträdande som är ohyfsat, grovt, 
oanständigt, elakt, sårande eller respektlöst straffas med 
utvisning



Barn- och ungdomsdomare

Barndomare (3 - 3, 5 - 5 och 7 - 7)
✓ Barndomare: 3 - 3, kan dömas av ledare eller föräldrar och behöver inte vara 

utbildade.
✓ Barndomare: 5 - 5 och 7 - 7, måste vara utbildade.
✓ Digitala kurser, kurstid: 3 timmar. Anmälan via Fogis.
✓ Är Ni fler än 40 deltagare kan Ni boka in en egen datum för kurs.

Ungdomsdomare (9 - 9 och 11 - 11)
✓ Måste vara utbildade. Kurstid: 6 timmar.
✓ Centrala utbildningar i första hand. 
✓ Egna u-domare: P 15-16 år, Dam B-lag Div. 2-3 samt motionsserie 

(måste anmälas till SkFF domaravdelning senast 28/2 samt 15/7)

Domarmanual samt regelbok finns på vår hemsida!
Informera Era ledare.



Barn- och ungdomsdomare

✓ Mer information om dem olika domarutbildningar hittar ni på 
vår hemsida www.skaneboll.se/domare

✓ Verksamhetsstöd för utbildning barn- och ungdomsdomare
Det finns möjlighet att söka verksamhetsstöd för utbildningen. Mer 
information och ansökningsblankett hittar ni på 
www.skaneboll.se/domare/utbildning/b-domare
Går även att maila dina frågor till bidrag.domarkurs@skaneboll.se

http://www.skaneboll.se/domare
http://www.skaneboll.se/domare/utbildning/b-domare
mailto:bidrag.domarkurs@skaneboll.se


Nya distriktsdomare

Intresseanmälan kan göras på vår hemsida
https://www.skaneboll.se/domare/bli-domare/

https://www.skaneboll.se/domare/bli-domare/


Respektera våra domare!

Ingen domare, ingen match…

Det är viktigt att vi stöttar våra domare och förbättrar deras 
arbetsmiljö. Inte många yrkesgrupper hade accepterat att 
drabbas av en del av det de ibland kan råka ut för. 

Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och 
funktionärs arbetsmiljö, i samband med match.

Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina 
respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars 
uppförande inom arenan under eller i samband med match.



Frågor

ej.

• Förklaring/motiv

• En spelare som varnas under matchen (eller 
förlängningen) och sedan även under 
straffsparkstävlingen utvisas ej.



Tävling



FOGIS

▪ Gör ”förstagångsregistrering” senast 31 mars!
▪ Glöm inte att avregistrera spelare!
▪ Uppdatera roller i föreningen och i lag
▪ Uppdatera kontaktpersoner
▪ Uppdatera föreningens uppgifter

- styrelse
- mailadress
- personer och roller



FOGIS-konto
▪ Föreningen har en ADMINISTRATÖR som skapar konto
▪ Personliga konto för varje ledare 
▪ Obegränsat antal användare per förening
▪ Manual på https://www.skaneboll.se/forening/administration/fogis/

Skapa i god tid inför säsong för alla föreningens ledare
▪ Viktigt att varje ledare får rätt behörighet
▪ Barn 8-12 år, Ungdom 13-19 år, Senior 20 år och äldre



Registrering av spelare
▪ 15 år och äldre

▪ Registrering
▪ Från den 1 april det kalenderår spelaren fyller 15 år
▪ Vårdnadshavares godkännande krävs för underårig
▪ Intyget ska sparas av föreningen
▪ Registreringen gäller tills vidare
▪ Frimånad för amatörer varje år 15/11-15/12

▪ Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan 
▪ förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även 
▪ fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive 
▪ från avtalslös professionell till att bli amatör.

▪ Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånad är ogiltigt!



Tävlingsregler m.m

Tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB)
https://www.skaneboll.se/tavling/bestammelser/

Skåne FF:s tävlings/Domaravdelning
micke.dahl@skaneboll.se
andreas.tornqvist@skaneboll.se
faruk.halilovic@skaneboll.se
mehmet.culum@skaneboll.se
melker.servin@skaneboll.se
tomas.olsson@skaneboll.se

Tävlingsutveckling
mats.hansson@skaneboll.se

Domarutveckling/utbildning
jorgen.berggren@skaneboll.se

https://www.skaneboll.se/tavling/bestammelser/
mailto:micke.dahl@skaneboll.se
mailto:andreas.tornqvist@skaneboll.se
mailto:faruk.halilovic@skaneboll.se
mailto:mehmet.culum@skaneboll.se
mailto:melker.servin@skaneboll.se
mailto:Tomas.olsson@skaneboll.se
mailto:mats.hansson@skaneboll.se
mailto:jorgen.berggren@skaneboll.se


Nya tävlingsbestämmelser
Lokala tävlingsregler

▪ A-lags speciell upp-/nedflyttning

▪ Ersättare i 9 mot 9 match

▪ Spelares ackumulation av varningar



TB 2 kap 9.8 §

A-lags speciell upp- och nedflyttning

Det händer ibland att enstaka seriegrupp i distriktet tappar nedflyttningslagen 
innan seriestart alternativt efter den första omgången. För att sådan seriegrupp 
ska vara levande under seriens gång har antalet nedflyttningslag justerats 
enligt följande;

I seriegrupp om 12 lag, som före seriestarten, fram t o m närmsta vardag före 
första match i  den aktuella seriegruppen, endast omfattar 10 lag eller färre, 
är sist placerat lag efter slutspelad serie nedflyttningslag. 

I seriegrupp om 12 lag som kommer att omfatta 10 lag eller färre genom att 
lag lämnar walk over i första omgången för att därefter lämna serien är sist 
placerat lag efter slutspelad serie nedflyttningslag.



TB 4 kap 5 §

Ersättare i 9 mot 9 match

Om det till match i seniorserier, där föreningar har rätt att spela 9 mot 
9 efter begäran, finns minst 13st spelare på lagens spelarförteckningar 
ska matchen istället genomföras i spelformen 11 mot 11. 

Förtydligande:
Antalet avbytare i 9 mot 9 match i tävlingsklasserna 15 år och äldre 
för det lag som inte begärt den lägre spelformen är sju (7) stycken. 



TB 5 kap 6 §

Spelares ackumulering av varningar

Detta moment gäller damer och herrar A- och B-lag samt juniorlag i seriespel och 

DM-tävlingar. I halvårsserier inom samma tävlingskategori följer varnings- och 

utvisningsackumulering inte med från vårens serier till höstens serier, dvs 

ackumuleringen nollställs efter avslutade vårserier.

Skånes FF tillämpar inte bestämmelsen om s.k. frikort vid beräkning av spelares 

ackumulation av varningar. Varning nummer två ska alltså inte annulleras i 

Skånes FF:s distriktsserier i ackumulationshänseende om spelaren inte ådrar 

sig ny varning i de 10 närmast efterföljande matcherna i samma tävling. 

Alla varningar i Skånes FF:s distriktsserier enligt ovan ska inräknas i 

ackumulationshänseende. 



Registrering av spelare
Upp t.o.m. 14 år

✓ Ungdomsregistrering

✓ Gäller tom den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år

✓ Vårdnadshavares godkännande krävs!

✓ Intyget ska sparas av föreningen 

✓ Spelterminer (1/3-30/6, 1/7-31/10 och 1/11-28/2)

✓ Möjligt med s.k. dubbel representationsrätt 

Obs!

Ingen nedre gräns för hur tidigt spelare kan registreras i Fogis. 

Skånes FF rekommenderar att föreningen registrerar 

alla sina spelare som deltar i någon form av lag-

eller tävlingsverksamhet. 

-> Registrering behövs för deltagande i seriespel!



Spelarlegitimationskort
▪ Ska innehas av alla spelare som är 15 år och äldre (f.2007)

▪ Legitimera sig före varje match

▪ Ej Skåne FF:s kort = 50kr i administrationsavgift ”S”

▪ Ingen legitimation = inget spel!

▪ Korten ska lämnas i nummerordning enligt spelarförteckningen

till domaren senast 30 min före matchstart

▪ Felaktiga kort ska omhändertas av domaren

▪ Välliknande foto

▪ Ny enkel webb-beställning via www.skaneboll.se/blanketter

http://www.skaneboll.se/blanketter


Spelarförteckning fr. FOGIS
Elektronisk domarrapport

▪ Ett (1) exemplar ska lämnas till domaren före match
▪ Endast registrerade spelare och ledare!
▪ Kombinerade lag - hämta spelare via främmande spelare!
▪ Tillägg eller byte av spelare får göras på idrottsplatsen
▪ Ej hela rapporter med kulspetspenna 
▪ Nogsam genomgång av händelser efter match med domaren
▪ Domaren rapporterar via Fogis inom 48 tim
▪ Föreningen kontrollerar + kontakta Skåne FF inom 72 tim
▪ Rättelse kan begäras av Skåne FF:s tävlingsavdelning
▪ Även elektroniska rapporter i barnserier 9-12 år (ej 8 år)

Föreningen ska spara spelarförteckningar minst under innevarande säsong 
och ska på uppmaning sända in begärda uppgifter till Skånes FF.



Resultatregistrering
▪ Gäller tävlingar för spelare 13 år och äldre

▪ Via SMS till 0730-126126

▪ Via Föreningsinloggningen i Fogis

▪ Hemmalaget ska senast 60 min efter spelad match via

SMS rapportera matchens slutresultat

▪ Skriv ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål” mellanslag ”bortamål”

Ex. 130101001 1 2



Matchändringar
Domare från Skånes FF (DM-tävlingar, P14 Skåne och äldre)

▪ Ansökan via ifyllbart formulär på 
▪ https://www.skaneboll.se/forening/administration/matchandring/
▪ Senast 10 dagar före matchdag
▪ Akut ändring i undantagsfall senast 48 tim före match

Egen tillsättning (8-14 år, F15 och F16)

▪ Hemmalaget hanterar själv via Fogis (även anläggning/plan)
▪ Ingen ändringsavgift
▪ Lagen ska vara överens om matchändringen

Det åligger alltid arrangerade förening (hemmalag) att meddela 
gästande lag och domare om godkänd matchändring!

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


Walk-over (WO)
▪ Förening som lämnar mer än en (1) WO i A-lagsserie

utesluts ur serien och förening som lämnar mer än två (2)
WO i distriktets övriga serier utesluts ur serien.

▪ Vid walk-over match ska lag som inte ställer upp till spel 
ersätta motståndarlagets styrkta kostnader

▪ WO i vårserier sammanräknas inte med höstserier!

▪ WO ska meddelas till Skånes FF antingen per telefon eller via 
formuläret på:
https://www.skaneboll.se/tavling/seriespel/rapportera-wo--ow/



Viktiga datum
▪ Anmälan i Fogis senast 15 februari
▪ Preliminärt förslag från respektive tävlingsledare (1 mars)

Fyra tävlingszoner, serieresultat från 2021, geografi, helhetslösning i distriktet
▪ Deadline för synpunkter och önskemål (6 mars)
▪ Tävling/Domaravdelningen beslutar definitiv serieindelning (8 mars)
▪ Lottning klar i Fogis (18 mars)
▪ Efteranmälan möjligt i mån av vakant plats

▪ Registrering av hemmamatcher i Fogis senast 31 mars
▪ Definitiva spelprogram i Fogis fr.o.m. 1 april

Denna info finns i vår preliminära Årsplan 2022 som är publicerad på vår hemsida
Årsplanering/Omgångsschema - Skåne (skaneboll.se)

https://www.skaneboll.se/tavling/seriespel/arsplaneringtidplaner/


Matchbokning i FOGIS
▪ Föreningen bokar själv datum, tid och planer i Fogis

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

▪ Hemmalaget bestämmer vid spel på helgdagar

▪ Bortalaget ska alltid kontaktas för en överenskommelse 
vid förslag om spel på helgfria vardagar…

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


Frågor

ej.

• Förklaring/motiv

• En spelare som varnas under matchen (eller 
förlängningen) och sedan även under 
straffsparkstävlingen utvisas ej.



Nolltolerans/Schysst match

Nolltolerans: Nu räcker det – fotboll ska vara kul!
Använd gärna #schysstmatchskåne i era sociala medier etc.



Målsättning

▪ att vi får en acceptabel arbetsmiljö för att 
kunna behålla och nyrekrytera domare

▪ att Skåne FF:s värdegrund efterlevs i samband 
med matcherna

▪ att regelkunskapen ökar hos alla inblandade i 
fotbollsfamiljen

▪ att fler ska spela längre

▪ att vi får en schysst match för alla…



Skånes FF:s Värdegrund

Vi vill varandras framgång.

Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet 
och respekt för människors lika värde, motverkar 
alla former av diskriminering samt är pådrivande 
i arbetet för jämställdhet och mångfald.

Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, 
gemenskap och rent spel. 



Schysst match Skåne

▪ Obligatoriska upptaktsträffar för tränare/lagledare i A-lag

▪ Årliga punktinsatser för föreningar med sämst Fairplay

▪ Fairplay-trappan ej över 3,5 poäng/match

▪ Matchvärdspaket med lagkaptensbindel, väst m.m.

▪ Speakertext som ska läsas upp inför varje match 

▪ Affischer med ”schysstmatch-budskap” till alla idrottsplatser

▪ Gula och röda kort även till ledare/funktionär from 2020

▪ Riktad domartillsättning, fler domare per match vid behov

▪ Styrda speldagar, ändring av matchdagar för större kontroll

▪ Strängare straff vid anmälningar till disciplinnämnden



Schysst match Skåne
Föreningen kan beställa Matchvärdspaket för seniorlag bestående av:

• Matchvärdsväst

• Lagkaptensbindel – Fair Play

• Matchvärdsmanual

Hämta på www.skaneboll.se

• Affisch

• Speakertext

• Uppmaning som läses av lagkapten

Ingen kostnad!
Blankett för beställning finns på: 
https://www.skaneboll.se/forening/

http://www.skaneboll.se/
https://www.skaneboll.se/forening/


Föreningsutveckling



Gåfotboll

▪ En del av Fotboll Fitness

▪ Fotboll hela livet… +40, passar 
både kvinnor och män – matcher 
spelas mixat

▪ Breddar föreningsverksamheten       
fler personer till funktioner i 
föreningen!

▪ Skåne Walking League, 8-10 
sammandrag per år

▪ Sverige Walking Football / IWFF

▪ Kontakt: Mats Hansson / Peter 
Lundgren SWF



Skåneligan

▪ Nyhet för 2022, spelform 7 mot 7

▪ 17 år och äldre med möjlighet till dispenser

▪ 10-14 matcher per säsong

▪ Riktigt tävlingsmoment med upp-/nedflyttning



Landslagets Fotbollsskola

▪ Lira Blågult – Sveriges största 
Fotbollsskola

▪ Klädespaket till spelare och 
ledare

▪ Extra fokus på idrottssvaga 
områden

▪ Övningsbank till ledare

▪ Starka partners i bakgrunden

▪ Registrera din förening på: 
https://start.landslagetsfotbollssk
ola.se/sv/

https://start.landslagetsfotbollsskola.se/sv/


E-Sport

▪ eSkånebollen

Första tävlingen i Höganäs i November

Digital tävling i helgen som gick

Förhoppningsvis en fysisk träff i Vellinge

▪ Svenska eCupen – Svenska FF

Premiär 2022 

Liknande upplägg som Svenska Cupen

Distriktsfinalspel söndag 6/2



Landskamper
▪ 2021: 

U21 i Helsingborg

Damer U23 i Hässleholm 

P16 i Hörby

Dam A i Malmö 

Futsal Damer A i Helsingborg

▪ Möjlighet till fina intäkter

▪ Föreningsutveckling, få ihop föreningen, 
stärka samarbetet med kommun, 
planägare mm

Vid intresse att arrangera landskamp, eller 
veta mer, kontakta Andreas Törnqvist,      
040-590206, andreas.tornqvist@skaneboll.se



Fler saker som ligger under Föreningsutveckling 

▪ Spelarutbildningsplan Skåne

▪ Barnfotbollscoach

▪ Diplomerad Förening

Läs mer på

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/


Digital Lagkassa

Om ni skulle behöva struktur på 
alla olika lagkassor i föreningen är 
ett hett tips ”Digitala Lagkassan”. 
Digitala Lagkassan är en 
webbaserad tjänst som genom 
digitalisering gör det säkert, hållbart 
och enkelt att hantera föreningens 
lagkassor.

På deras hemsida finns en väldigt 
bra demofilm som beskriver 
tjänsten: www.digitalalagkassan.se
(direkt på första sidan, scrolla ner 
lite)

http://www.digitalalagkassan.se/




Vad är Plus 10 000?

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara:

Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt 
stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor.

Plus 10 000 är SvFFs rikstäckande 
initiativ för att öka antalet tjejer 
och kvinnor som ledare och 
tränare inom svensk fotboll



Plus 1000 Skåne

Minst en mer kvinnlig ledare kommer 
in i styrelsen

Dubblera antalet av kvinnliga tränare 
och domare i klubbarna för att styrka 
förebilderna hos tjejerna

Arbeta med mångfalden i 
klubbutvecklingen genom att styrka 
styrelsens kompetenser och resurser

Fasthålla och rekrytera flera 
kvinnor/tjejer genom  arrangemang 
och kompetenslyft

Skånes Fotbollförbund som distrikt är storleksmässigt cirka 10% av 
svensk fotboll vilket innebär att cirka 1 000 ”nya” tjejer/kvinnor ska 
rekryteras till skånsk fotboll till och med år 2023

Skåne FF vill arbeta för att: Organisation - initiativ Plus 1000 Skåne:

Arbetsgrupp från styrelsen
Annette Madsen, Erika Nilsson, 
Hossein Karbassi, Peter Ekvall, Tanja 
Pihlblad

Projektledare
Maria Holmström

Skånes FF
Marknadsföring, Pernilla Nilsson
Sekreterare, Mats Hansson

Samarbetspartner
SVFF , RF-SISU Skåne,



Aktiviteter Plus 1000 Skåne

Fokus områden (perioden 2021-2023):

• Förmedling om Initiativ Plus 1000 Skåne, 
Enkät undersökning i Skånes fotbollsklubbar

• Etablera ambassadörsnätverk för tränare och ledare
Webinar för Skånes fotbollsföreningars styrelser

• Tränarkurser för kvinnliga tränare
• Utbildningar för kvinnliga distriktsdomare/ungdomsdomare

Förmedling och igångsättning av motionsformer som ex. Gåfotboll/Fotboll fitness

• Nätverksträffar/Seminarier för Skånes fotbollsföreningar
• Nätverksträffar för ambassadörsklubbarna
• Aktivitetsturné med fokus på kvinnliga förebilder



Ambassadörer Plus 1000 Skåne

Ambassadörsklubbar
för Plus 1000 Skåne 

Aktiviteter
Ambassadörens roll är att:

• Sprida kommunikationen om 
initiativet plus 10.000 

• Etablera ledare -och tränarnätverk

• Delta i regionala och nationella 
seminarier och möten.

Vittsjö GIK
Lunds BK
Jonstorp IF
Ängelholm FF
Vellinge IF

Mer information om hur ni blir en ambassadörsklubb!

ttps://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/plus-10-000/


Hållbar utveckling 

Skåne FF bidrar till hållbar utveckling för kvinnliga 
ledare inom svensk fotboll

Skåne FF

• Diplomerad Förening
Föreningen erbjuds stöd och vägledning      
i sitt strategiska jämställdhetsarbete                     
inom Diplomerad Förening.

• Utbildningar tjejer/kvinnor
Kostnadsfri TuC med 100% finansiering            
via Projektmedel IF

• Domarkläder utan kostnad                            
För tjejer som genomgår domarutbildning 
och fortsatt dömer efter ett år

• Projektstöd IF                                                            
För att etablera aktiviteter med fokus på 
jämställdhet och ledarskap

SvFF

Aktivitetsansökning - Alla är olika, 
olika är bra SVFF i samarbete med 
ICA https://allaolika.se/sv/

https://allaolika.se/sv/




RF-SISU Skåne

• Vi hjälper er med utbildningar som inte är 

fotbollsspecifika, t.ex. idrottsmedicin, kost, 

ledarskap föreningsekonomi m.m.

• Vi hjälper er med att utveckla er förening, 

t.ex. med föreningskunskap och 

värdegrundsarbete.

• Ta kontakt med oss om ni vill ta ytterligare 

steg framåt som förening!

Thomas Tecle, sydväst Alexander Fridlund, nordöst

Allan Lundbladh, sydöst Vidar Jonsson Wallin, nordväst



Frågor

ej.

• Förklaring/motiv

• En spelare som varnas under matchen (eller 
förlängningen) och sedan även under 
straffsparkstävlingen utvisas ej.



Tack för oss och lycka 
till 2022!


