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Skåneligan 7 mot 7  
-ett alternativt seriesystem i Skåne   
 
Var med i fjolårets succékoncept, Skåneligan!  
 
Ännu fler möjligheter att spela fotboll 
Vi vill med Skåneligan inte ta bort det traditionella seriesystemet utan bara skapa ett komplement, en möjlighet för 
spelarna att välja fler destinationer inom fotbollen istället för att sluta. Syftet med Skåneligan är att behålla så 
många som möjligt, så länge som möjligt och målet är att utveckla konceptet efter hand. Satsningen riktar sig till 
junior- och seniorlag som har för få spelare för att delta i ordinarie seriespel eller lag som helt enkelt vill spela 
fotboll på annat sätt än våra traditionella serier. Mer info finns i årsplanering och omgångsschema. 
 
Tävlingsformat 
Separat dam- och herrklass. Organiserat divisionsspel i spelformen 7 mot 7 enligt särskilda regler.  
Skåneligan är öppen för spelare 17 år och äldre (f.2006 eller tidigare) men högst tre underåriga spelare får 
användas per match, det är dock inte tillåtet med spelare yngre än 15 år. Fri representationsrätt inom föreningen 
gäller. I Skåneligan får du möjlighet att spela på ett mer flexibelt sätt som passar just dig och din förening. Du 
spelar en annan spelform, 7 mot 7, än vad du traditionellt skulle ha gjort, och du får ett riktigt tävlingsmoment då 
Skåneligan spelas i serieform med upp- och nedflyttning till kommande tävlingssäsonger. Skåneligan är tänkt att 
ha färre matcher jämfört med de traditionella serierna vilket gör att det är lättare att lägga in dem i spelschemat så 
det passar med A-lagens tävlingsmatcher.  
 
Tävlingsregler i korthet 
Planmåtten ska vara maximalt 60–65 meter x 45–50 meter. Målen ska vara 5 x 2 meter. 
Speltiden är 2 x 35 minuter. I spelformen 7 mot 7 tillämpas inte offside. 
 
Även föreningar utan representationslag får vara med i Skåneligan. 
Kombinerade lag med spelare från två eller flera föreningar är tillåtet. Ansökan om kombinerade lag görs till 
Skånes FF Tävling/Domaravdelning och godkännande ska vara klart i god tid före seriestarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skaneboll.se/tavling/seriespel/arsplaneringtidplaner/
https://www.svenskfotboll.se/48cfee/globalassets/distrikt/skane/dokument/tavling/tavlingsbestammelser/spelregler-for-skaneligan.pdf
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Domare 
Skånes FF tillsätter en distriktsdomare per match för matcherna i Skåneligan 7 mot 7, men föreningen kan även 
själv, efter  
skriftligt meddelande till Skåne FF:s tävlings/domaravdelning få tillsätta domare med kompetens motsvarande  
minst ungdomsdomare. Matcherna ska i grunden spelas på vardagskvällar för att domarna ska räcka till. 
 
Anmälan 
Anmälan av lag sker via Fogis. För anmälan av lag krävs rätt behörighet.  
Fogis öppnar för elektronisk anmälan den 1 januari 2023 och har öppet t.o.m. den 31 januari.  
 
Välj först aktuellt lag från 2022-årssäsong och anmäl därefter laget till önskad tävlingskategori 2023.  
Exempelvis: Skåneliga-lag, B-lag eller juniorlag från 2022 hämtas och anmäls som Skåneliga-lag till 2023.  
 
Anmälningsmanual finner ni här.  
Använd kommentarsfältet i anmälningsformuläret i Fogis vid ev. önskemål.  
 
Lagavgifter                  
Skånes FF fakturerar startavgift om 1 400 kr, domartillsättningsavgift om 800 kr samt lagförsäkringsavgift enligt 
Svenska FF:s avtal med Folksam. Vid avanmälan från, eller efteranmälan till, fastställt seriespel fakturerar 
Skånes FF föreningen enligt gällande tävlingsbestämmelser särskilda avgifter. Efteranmälan av lag är möjlig i 
mån av vakanta platser i seriegrupperna  
 
Övriga frågor? 
Vid frågor eller funderingar kontakta Tävling/domaravdelningen på 040-59 02 00 alternativt tavling@skanebolll.se 
 

https://www.svenskfotboll.se/4af532/globalassets/distrikt/skane/dokument/fogis/forening/anmala-lag-skanes-ffs-tavlingar-forening.pdf
mailto:tavling@skanebolll.se

