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Inledning
Tävlingskommitténs ordförande Lars Carlson gav en resumé över den gångna säsongen samt
gav en återblick om vad som sades vid förra höstens träff. Förslagen om förändringar inför
den gångna säsongen ligger till grund till diskussionsfrågorna i kvällens grupp arbeten.
Tävlingskommittén framförde tankar på ett nytt upplägg där DM tidigareläggs med ev. finaler under spelsäsongen.
Anders Nordén SISU informerade om Idrottslyftets möjligheter för våra föreningar.

Uppföljning av förändringar under spelsäsongen 2011
Hur har säsongen 2011 varit?
DM-upplägget:
När det gäller DM var man enhälliga om att själva upplägget är bra. Fortsatt gruppspel för de
yngre förordades. Enskilda DM finaler på kvälls tid är det bästa sättet att spela finalerna på.
Svårigheten att spela matcherna på utsatt tid förklarades till viss del att många spelare spelar i flera lag i föreningen vilket ställer till problem att hitta nya matchdagar.
Fotbollens Dag med DM finaler för P 13 och F 13 tycker alla är bra och ska fortsätta med
samma upplägg framöver.

Åtgärder till 2012:
• Fortsätta med samma ålderindelningar som 2011.
• Fortsätta att vidareutveckla DM finalarrangemangen för att på så vis öka intresset för
DM och då framför allt i de äldre åldrarna.
• Föreningarna måste på ett bättre sätt respektera fastställda speldagar.

Längre säsonger
Ang. längre spelsäsong noteras att i div 1 och 2 genomfördes omlottningar efter serieslutet
för att få till fler seriematcher. Pojkar div 3 hade sista spelomgång 2 oktober. I kvalet till Pojkallsvenskan 2012 deltog 5 lag och spelades under perioden 2 – 16 oktober.
Åtgärder 2012:
• Man ser gärna att säsongerna förlängs och i så fall en helg på våren samt, på hösten,
ett par veckor in i oktober.
• Att om önskemål finns arrangera seriespel i berörda åldrar under oktober nånad.

5-, 7- och 9-mannafotboll
Åldersindelningarna i 5, 7 och 9-mannafotbollen har varit bra och det egentligt enda problemet har varit allt för stor variation på planernas storlek.
Åtgärder till 2012:
• GFF måste ta fram vilka mått som ska gälla för de olika planerna i 5, 7 och 9mannafotbollen. Även målstorleken bör fastställas.
• Planmåtten och målens storlek ska finnas med i häftet för Kompletterande regler för
ungdomsfotbollen. Hagaströms IP och Testebovallen gavs som exempel på bra mått
för 9-mannaplaner. Planmåtten för dessa planer kollas upp.
• Införa 11-mannaregler i 9-mannafotbollen med inspark och inget tillbakaspel till målvakten.
• Det första 5-mannasammandraget i augusti senareläggs en vecka så att skolorna hinner börja höstterminen.
Notera att ovanstående förslag och synpunkter kommer att tas upp i Tävlingskommittén och
som kommer att ligga till grund för hur man beslutar i dessa frågor inför spelsäsongen 2012.
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