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Skåneserier Flickor 14–17 år 
 
Tävlingsform 
Skåneserier är till för att ge så många av distriktets talangfulla spelare som möjligt chansen att få matcha på rätt 
nivå, d.v.s. både med bra medspelare och mot bra motstånd. Skåneserie för flickor finns för F14 – F17.  
Skånes FF förbehåller sig rätten att vid överanmälan rangordna och fastställa indelningen efter ranking.  
Skåneserierna för våren görs indelning efter höstens sluttabeller för 2022. 
Skåneserierna för flickor spelas som delade vår- respektive höstserier med upp-/nedflyttning efter resultat och 
sluttabeller. 
Matcher spelas i seriegrupper där varje lag spelar maximalt 18st matcher/säsong (9st vår- respektive 9st 
höstomgångar). Mer info finns i årsplanering och omgångsschema.  
 
Spelformsmatris för spelåret 2023 

Födelseår Ålder Kategorier Spelform Speltid Bollstrl. Målstrl. Planstrl. 

2006 17 år Ungdom 11–11 2 x 45 min 5 7,32 x 2,44 m 100 x 60 m 

2007 16 år Ungdom 11–11 2 x 45 min 5 7,32 x 2,44 m 100 x 60 m 

2008 15 år Ungdom 11–11 2 x 40 min 5 7,32 x 2,44 m 100 x 60 m 
        

2009 14 år Ungdom 9–9 3 x 25 min 5 7,32 x 2,44 m 72 x 55 m 
 
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: F13-lag från 2022 hämtas och anmäls som F14-lag till 2023.  
 
Anmälningsmanual finner ni här.  
Använd kommentarsfältet i anmälningsformuläret i Fogis vid ev. önskemål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skaneboll.se/tavling/seriespel/arsplaneringtidplaner/
https://www.svenskfotboll.se/4af532/globalassets/distrikt/skane/dokument/fogis/forening/anmala-lag-skanes-ffs-tavlingar-forening.pdf
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Lagavgifter                  
Skånes FF fakturerar lagavgifter enligt följande; 
 

Tävlingskategori Spelform Anm. avgift Domartillsättningsavgift Lagförsäkringsavgift 
 

Ungdom 14 år Sk 9–9 825 kr - - 
Ungdom 15–16 år Sk 11–11 850 kr - enl. Folksam/SvFF 
Ungdom 17 år Sk 11–11 850 kr 800 kr enl. Folksam/SvFF 

 
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. 
Lagförsäkringsavgift (15-17år) erläggs till Skånes FF som i samverkan med SvFF inbetalar försäkringspremierna 
till Folksam. 
 
Övriga frågor? 
Vid frågor eller funderingar kontakta Tävling/domaravdelningen på 040-59 02 00 alternativt tavling@skanebolll.se 
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