Valberedningens förslag till nya ledamöter i HFF Styrelse

Nicklas Bengtsson 46 år. Boende i Onsala.
Sambo, 2 barn och ett bonusbarn. Arbetar som VD och har ett par externa styrelseuppdrag.
Arbetar inom fotbollen idag som ordförande för DU inom Hallands FF sedan juni 2014. Har
uppdrag som matchdelegat för Svenska FF och är regionscoach för domare herrar div 2 och
3. Har tidigare varit Central domarobservatör på elitnivå och varit fotbolls och innebandy
domare på distrikts och elitnivå under nästan 30 års tid. Vid internationella matcher har jag
uppdrag som domarvärd.
Min fotbollsuppfostran fick jag i Eskilsminne IF och spelade där upp till div 4. Därefter
fungerade jag som juniortränare och styrelsemedlem under ett par år.
För mig är givetvis domarfrågorna viktiga, men jag brinner också för hur vi i framtiden skall
rekrytera nya spelare, ledare och funktionärer. Jag brinner även för hur vi kan undvika en
upptrappning av den så kallade toppningen inom ungdomsidrotten där barn och ungdomar
slås ut allt för tidigt.
Idrott för barn och ungdomar skall vara kul och utvecklande och inte mätas för mycket i
medaljer. En stor fråga för alla ledare inom alla idrotter idag. Alla måste kunna få vara med i
gemenskapen. Med bredd bygger vi topp i det långa perspektivet.

Carl-Johan Herbertsson 47 år. Boende Mellbystrand.
Jag är arkitekt till yrket. Min fru heter Katrine och vi har tre grabbar.
Har tränat ungdomsfotboll sedan 2006 i WRY, Hasslöv/Skottorp och just nu LFK P05.
Har varit med att starta upp Laholms Academy, som är ett träningsupplägg för
fotbollsintresserade tjejer och killar där alla får vara med.
Tycker det är viktigt för fotbollen att skapa bra attityder samt visa respekt och ödmjukhet
inför varandra mellan spelare, ledare, domare samt publik.
Brinner för att skapa bra förutsättningar för fotbollsintresserade ungdomar, där glädje och
trivsel står i fokus. Ser gärna att fler tjejer börjar spela fotboll och att det tillrättaläggs bra
träning.
Tycker också det är viktigt att fotbollen är en del i att integrera barn och ungdomar in i
samfundet så att vi tillsammans kan skapa bra värderingar både på och utanför plan.

