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Äntligen seriestart igen! 

 

Hoppas ni haft en skön sommar! 

Vi skickar denna information med lite nyheter och lite saker som det behöver påminnas om och vi ber 

er föreningar skicka denna information vidare i era kanaler, framförallt till era ledare. 

 

Senior: 

 

Kval 2022: 

Kvalspelet för hösten är nu lottat och klart och finns publicerat på www.skaneboll.se. Kvalreglementet 

arbetas det med och kommer släppas lite längre fram. 

 

1 september-regeln: 

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare 

får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag, övriga lag i representationsserierna, 

eller i lag som deltar i tävlingar enligt andra stycket, under resterande del av den innevarande 

säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som 

begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om 

spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september 

deltagit i bindande match för sin tidigare förening.  

Vad som sägs i första stycket gäller i matcher (inklusive kval och slutspel) ingående i Svenska Cupen, 

F17, P16, P17 (Allsvenskan och div. 1) och P19 (Allsvenskan, Superettan och div. 1), samt i SDF:s 

kvalificeringsspel till dessa tävlingar såvida inte berört SDF föreskrivit annat. Begränsningar i 

representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till 

Sverige samt vid nyregistrering. 

 

Matchändringar: 

Matchändringar i serier vi på Skånes FF tillsätter domare gör man genom vårt elektroniska 

matchändringsformulär som finns på https://www.skaneboll.se/tavling/dokument/  

I serier som inte vi tillsätter domare i ändrar hemmalaget själv i Fogis. 

Observera att man alltid ska vara överens med motståndarna om en matchändring innan den görs. 

 

Spelarlegitimationskort: 

Spelarlegitimationskort beställer ni genom https://www.skaneboll.se/tavling/dokument/  

 

Undvik att skjuta upp matcher utan datum och tid: 

Vi ber er i möjligaste mån undvika att skjuta upp matcher. Vi förstår att matchändringar måste ske 

men vi ber er bestämma ett nytt datum direkt. 
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Barn/Ungdom: 

 

Ungdoms DM-Finaldag: 

Arrangeras på Sandbyvallen i Södra Sandby, lördagen den 3 september. 

Spelschema: 

09.30 F14 

11.45 P14 

14.00 F16 

16.30 P16 

Vi är framme i semifinaler i klasserna ovan så inom snar framtid vet vi vem finallagen är i respektive 

klass. 

 

Spelarförteckning: 

Vi påminner om att spelarförteckning i Fogis ska användas vid varje match i alla våra 

tävlingskategorier 9 år och uppåt. 1 (ett) exemplar ska skrivas ut och tas med till matchen. 

 

Påminnelse regler 7 mot 7: 

Vi har fått till oss att regeln nedan inte efterföljs överallt i distriktet och vi vill därför påminna om: 

Indirekt frispark ska dömas om en spelare ställer sig framför målvakten för att skymma och störa 

målvakten från att ta bollen vid frisparkar och hörnor. 

 

Övrigt: 

 

Jour: 

Tänk på att Skånes Fotbollförbund tillhandahåller jour under helgerna på följande tider: 

Fredagar  16.00-20.00 

Lördagar & Söndagar 12.00-16.00 

Jouren svarar på akuta tävlingsfrågor och nås på 040-78520 

 

 

Vi önskar lycka till i höstens seriespel! 

 

 

2022-08-11 

Skånes Fotbollförbund 

Tävlings- och domaravdelningen 

 

 

 

 

 

 


