Föreningskonferens 2018

Den moderna
fotbollsföreningen
Hälsinglands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna bjuder in till föreningskonferens.
Tema: Sveriges bästa barn och ungdomsfotboll
Vår gemensamma målsättning är att all barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland ska
bedrivas i enlighet med Fotbollens Spela Lek och Lär. (FSLL). Här beskrivs inriktningen för
barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som svensk fotboll står för.
Vårt gemensamma uppdrag blir att alla vuxna runt våra fotbollsmiljöer ska ha god kunskap
i hur man bedriver en sund, hållbar och utvecklande verksamhet. Dit når vi endast genom
att lyfta in och implementera helhetstänket kring svensk barn- och ungdomsfotboll i
styrelserummet och för andra ledande personer i våra föreningar.

Tillfälle

Lördag 21/4 förmiddag - Söndag 22/4 kväll

Plats

Destination Åbo med Lönns Buss och Viking Line, M/S Amorella

Kostnad

Kostnadsfritt för dig som deltar. Max 3 per/förening. Stöd från Idrottslyftet.
Enkelhyttstillägg 200 kr/person. Faktureras föreningen.

Målgrupp

Styrelse och andra ledande funktioner ex. anställda, kommittéer, ungdomsansvariga

Anmälan

Senast tisdag 20 mars via halsingland.svenskfotboll.se/

Frågor

Therese Fagerhov, SISU IU, therese.fagerhov@gavleborg.rf.se, 070-698 04 98

Välkommen!

Föreningskonferens 2018 - Den moderna fotbollsföreningen
Utgångspunkter
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som
svensk fotboll står för. Syftet med FSLL är att alla föreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet.
De senaste åren har vi i fotbollsdistriktet Hälsingland arbetat för och nått mängder av ledare genom de nya
ungdomstränarutbildningarna C- och B-ungdom.
Under 2017-2018 implementerar vi fullt ut de nya spelformerna, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. Dessutom har vi
genom Hälsingemodellen utvecklat 100-tals spelar och ledare, i en helt selekteringsfri miljö, som utgår från FSLL.

Svensk fotboll förändras
Idrottsrörelsen är inne i ett stort och övergripande förändringsarbete www.strategi2025.se och svensk fotboll är en
del i detta. Med barn- och ungdomsfotbollen i fokus, tar vi nu sikte på styrelserummen och andra ledande funktioner
i föreningarna för att hänga med på denna resa. Här är SvFF:s nya version av Fotbollens spela, lek och lär samt
Spelarutbildning - en helhet, utmärkta redskap för en fortsatt utveckling. Vi arbetar gemensamt utifrån delarna;
▪ Fotboll för alla
▪ Hållbart idrottande

▪ Barn och ungdomars villkor
▪ Fokus på glädje, ansträngning och lärande

▪ Fair Play

Ert deltagande och engagemang på denna konferens är en förutsättning och ovärderligt för utvecklingen av
barn- och ungdomsfotbollen i Hälsingland. Är er förening redo att ta ansvaret i denna viktiga utvecklingsprocess?
Tillsammans göra skillnad!

Så spelar vi… under helgen
Lördag

Buss 1
Buss 2

Avgår från Ljusdal ca. kl. 11.00 (via Järvsö - Bollnäs - Tönnebro)
Avgår från Hudiksvall ca. kl. 11.00 (via Söderhamn - Tönnebro)

På Scandic i Upplands Väsby tar vi ett stopp kl. 15.00-18.00 för fika och första delen på vår konferens.
Därefter rullar bussen vidare mot Stadsgårdskajen för avresa med Viking Line M/S Amorella mot Åbo.
På lördagskvällen avnjuter vi en god middag ombord och sedan fortsatta fria fotbollsdiskussioner.
Söndag

Efter frukost startar vi igång en givande konferensdag med mycket information och diskussion.
Lunch ca. kl. 12.15. Konferensen avslutas ca 15.30 så det finns tid för ev. föreningsinterna diskussioner
fram till att vi är åter i Stockholm. Bussarna hemåt avgår ca. 19.15.

Innehåll & material
- Föreläsare från Svenska Fotbollförbundet, Hälsiglands FF samt SISU Idrottsutbildarna
- Fotbollens spela, lek och lär
- Så spelat vi - Hälsingland
- Hälsingemodellen
- SvFF:s Spelarutbildningsplan

Kontakt
Alexander Blom, Hälsinglands FF, alexander.blom@hidrott.se, 0270-190 95
Andreas Göransson, Hälsinglands FF, andreas.goransson@hidrott.se, 0270-190 98
Per Svensson, SISU IU, per.svensson@gavleborg.rf.se, 070-604 24 50
Therese Fagerhov, SISU IU, therese.fagerhov@gavleborg.rf.se, 070-698 04 98

Välkommen!
// Hälsinglands Fotbollförbund & SISU Idrottsutbildarna

Så många som möjligt – Så länge som möjligt – Så bra som möjligt

