Sammanställning från Dialogmöte i Tvååker 2/2 – 2016
På dialogmötet i Tvååker var följande personer närvarande:
Carl-Eric Carlsson Rolfstorps GIF, Jens Lund Tvååkers IF, Martin Ekwall Tofta Gif, Mats Julin FC Rya,
Mattias Widarsson Arvidstorps IK, Niclas Winroth IF Böljan, Stefan Gustavsson Vinbergs IF, Dennis
Wallentin IFK Fjärås, Cecilia Johansson IFK Fjärås, Martin Frick Tvååker/Galtabäck.

Nedan redogörs synpunkterna från frågeställningarna.
Fråga ett till representanterna var hur de ställer sig till Hallands Fotbollförbunds vision för Barn
och Ungdomsfotboll
1. VAD ÄR ER ÅSIKT OM FÖRBUNDETS VISION? Spela, lek och lär! är mottot för all barn- och
ungdomsfotboll. I barn- och ungdomsfotbollen är det viktigaste att ha roligt och utvecklas
som fotbollsspelare.
◦

I diskussionerna framkom det att en alla närvarande ställde sig bakom visionen och dess
budskap.

◦

Viktigt att få ut budskapet/visionen till ungdomsledarna i de yngsta lagen tidigt, så att
man kommer rätt från början.

Fråga två, tre och fyra som ställdes till representanterna var följande:
2. HUR KAN VI SOM FÖRENINGEN ARBETA FÖR ATT FRÄMJA ETT BRA UTVECKLINGSKLIMAT FÖR
BARN OCH UNGDOMAR?
3. HUR KAN HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND HJÄLPA FÖRENINGARNA ATT FRÄMJA ETT BRA
UTVECKLINGSKLIMAT?
4. VAD FINNS DET FÖR BARRIÄRER SOM KAN MINSKA CHANSEN ATT UTVECKLA ETT BRA
UVECKLINGSKLIMAT INOM FÖRENINGARNA?
◦

Svaren från de enskilda frågorna flyter samman och berör i stort sett all frågor

◦

Delaktiga föräldrar som tar mer ansvar runt lagen och föreningen.

◦

Enklare att vara ledare, få hjälp med det administrativa.

◦

Viktigt att all ungdomar har lika värde, uppmuntran och glädje är viktigare än förklara
vad de gör för fel.

◦

Det är barnen som ska tävla, ledare och föräldrar ska inte fokusera på resultatet.

◦

Värdegrunder i lagen och föreningen som ungdomarna är med och formar.

◦

Bra ide med stora anslag på anläggningar om fotbollens visioner. Punkter likt ”Känslig
läsning gulrött kort” Där man trycker på ”Spela, Leka, Lär” respekt mot domare och
uppförande.

◦

◦

◦

Tydligare Riktlinjer för ungdomsfotboll.
▪

Lagen ska backa hem.

▪

Tillåt inte utsparkar.

▪

Inga överåriga spelare

Tillåt inga överåriga spelare i cuper och serier.
▪

Allt vanligare att lagen har överåriga spelare för att vinna matchen.

▪

Ledare väljer att ta med överåriga spelare för att höja sitt eget lag när det inte är
befogat.

▪

Någon form av dispens från HFF för överåriga spelare , det får inte var för enkelt att
ta med överåriga. Se till hela förenings lag när lämnar dispens, vad är bäst för
ungdomarna.

▪

Finns det inte lag att låna underifrån ska föreningen kunna begära dispens hela
säsongen. Spelare kan tvingas till att sluta för att de inte har någon åldersgrupp att
spela med.

▪

Finns det tillräckligt med spelare i åldersgrupp och man inte har möjlighet att låna
underifrån måste man begära dispens för varje enskild match och motivera överåriga
spelare.

Ledarutbildning riktade direkt till föreningarna.
▪

Erbjud 1-3 föreningar per utbildnings tillfälle, HFF kommer med instruktörer till
föreningarna som genomför utbildningen på plats.

▪

Ledare känner att de inte har tid att åka på utbildningar vilket gör att man inte
anmäler sig. HFF behöver komma till ledarna och föreningarna.

◦

Samma regler för bidrag av ledarutbildningar i kommunerna. Idag är det olika villkor.

◦

Få föräldrar att första och uppmuntran spelarna att stanna kvar i sina hem miljö och inte
lockas till ”duktiga lag” Låt spelar utvecklas i sin egen takt och vara delaktiga i flera
idrotter. ”Duktiga föreningarna” måste våga säga Nej när det kommer ungdomarna
utifrån inte lock till sig spelare.

◦

Tydliga riktlinjer i HFF och till Allianserna att yngre lag INTE får spela i en äldre serier.

◦

Har en förening flera 5- och 7-mannalag i en åldersgrupp ska man ha möjlig att spela med
ett av lagen i angränsande kommun/allians. Dock med godkännande av berörd allians.

MÅLET ÄR ATT BEHÅLLA VÅRA SPELARE SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT - inte vinna matchen.

