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Sammanstä llning frå n Dialogmö te i Två å ker 25/10 – 2016
På dialogmötet i Tvååker var följande personer närvarande:

Carl-Johan Herbertsson HFF och Laholms FK, Mats J Gustavsson IF Centern, Tobias Berggren Tölö IF,
Hans Eliasson Åsklosters IF, Malin Berntsson Derome BK, Aron Ingemarsson Genevad/Veinge IF, Jens
Lund Tvååkers IF, Lars Johansson Lilla Träslöv, Martin Ekwall Tofta Gif, Fredrik Ljungkull Kungsbacka IF,
Christer Samuelsson Frillesås FF, Charlotte Otterdahl Valinge IF, Peter Svensson Väröbacka Gif, Martin
Bruhn Trönninge IF, Magnus Ohlsson Laholms FK, Jan Torstensson Bua IF, Mikael Schött Kungsbacka IF,
Anders Martinsson Kungsbacka IF, Staffan Strand HFF, Jimi Alvaros Varbergs Bois, Andreas Ivarsson HFF
och Högskolan, Ola Nilsson HFF och Skottorps IF

Inledning

Mötet startade med en presentation av deltagarna samt bakgrunden till mötet. Även en kort
tillbakablick på vad som hänt sedan tidigare dialogmöte.
Frågan om hur man tyckte klimatet på fotbollsplanen varit under säsongen togs upp och stort sett
samtliga upplevde ett bättre klimat än tidigare eller man hade i alla fall inte upplevt några problem
under säsongen.

Under bordsdiskussionerna kom följande samtalsämnen upp:
•

•
•
•
•
•

Pratade om domare, utbildning mm. Ett förslag som kom upp var att låta spelare som är runt
14-15 år gå ner och döma de yngre lagens ”matcher” i slutet av träningen för att på så vis få
erfarenhet innan de riktiga matcherna. Ger även en föreningssamhörighet.
För lite föreningsdomare i vuxen ålder, sen måste föreningarna ta ansvar för domarna i
föreningen, speciellt de yngre.
Det diskuterades även runt att det flyttas upp lag i högre ålder, bordets deltagare var emot att
man fick anmäla sitt lag i en högre ålder.
Man ville ha kvar omlottning av serierna.
Spelarlyftet 14 år togs upp och det var ett enat missnöje mot upplägget. Man efterfrågade
separata träffar för killar och tjejer, dålig info att tränare skall vara med vid tillfällena (eller att
tränarna inte velat förstå). Här förklarade Ola hur upplägget var tänkt att fungera.
Inga medaljer till seriesegrarna i ungdomsserierna för det har visats sig att man anmäler sig i
serierna efter chansen till medaljer. Medaljerna för seriesegrarna i ungdomsserierna tas bort.

Nya spelformer

Staffan informerade om de nya spelformerna som man jobbar med inom SvFF och det diskuterades lite
runt detta.

Nyheter inför säsongen 2017, serieförslag mm.

Mötesdeltagarna var överens om några saker som man ville ändra på inför nästa säsong.
• 7-manna mål i 9-manna serierna P/F 12-13 år.
• 9-manna för 12-åringar ska spelas med inkonad spelplan.
• Sista matcherna på hösten ska inte spelas senare än första helgen i oktober helst sista
september.
• Start under hösten ca 15 augusti. För att lösa detta ev. lägga in veckomatcher.
• Annat förslag som kan lösa detta är fler matcher och större serier på våren, flera serier med
färre matcher på hösten.
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•
•
•
•

Följa Göteborgs FF med begränsat underåriga spelare. Detta har upplevts som ett problem
framför allt i de yngre åldrarna.
För att få lyfta ett lag eller spela med fler underåriga spelare måste dispens sökas underskrivet
av ordförande eller motsvarande med motivering.
Detta gäller även poolspelet i allianserna vilket innebär att infon måste ut till respektive allians
med inrådan att detta måste efterlevas.
Positivt att man kan spela 9-manna i 11-manna serierna i klass 2 och 3.

Fortsatta dialogmöten

Alla var positiva till vårt förslag med "infomail" (se nedan) där vi alla tyckte det var viktigt att man fick
bekräftelse på att HFF mottagit mailet och "att det skickats vidare till rätt utskott" eller grupp för
behandling. Återkoppling oerhört viktigt.
”infomail” = Dit man mailar om man har något man vill ta upp runt barn & ungdomsfotbollen,
tävlingsfrågor, rapportera negativa händelser vid matcher mm.
Det kommer att presenteras mer om detta när förslaget har satt sin form.
Mötet ville att vi även ska fortsätta att ha ett höstmöte likt detta som ett "ungdomsrepresentantskap".
Även ett vårmöte innan serierna drar igång. Personliga möten är oersättliga.
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