VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Västmanlands Fotbollförbunds vårmöte för ungdom 2014
Minnesanteckningar
Närvarande från Västmanlands FF:
Kjell Eklöf
Michael Klintskär
Niklas Rådberg
Peter Rolandsson
Johan Becker

Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Adjungerad sekreterare VFF:s Ungdomskommitté (tjänsteman)

Närvarande från föreningar: (17 personer från 13 föreningar)
Dingtuna GIF ............................ Kent Öhrn
Gideonsbergs IF ...................... Erik Acar
IFK Västerås FK ....................... Leif Burlin och Susanne Lindqvist
Irsta IF ........................................ Ulrika Kärrman Hedenström
Sala FF ........................................ Manfred Johnson
Skiljebo SK ................................ Lars Kjellstrand och Michaela Wallin
Skultuna IS ................................ Maria Klingberg och Michael Hellberg
Surahammars FK ..................... Per Eriksson
Västerfärnebo AIK.................. Anki Hallström och Anna Roos
Västerås BK 30 ........................ Sverker Hellström
Västerås IK ............................... Bosse Eriholm
Munktorps bollklubb .............. Louise Baurén
Romfartuna GIF ....................... Sebastian Eriksson

På agendan:
Inledning:
Johan Becker inledde med att hälsa alla välkomna
Där efter presenterades ledamöterna i ungdomskommittén. UK’s ambition att vara
mer synlig och tillgängliga ute hos föreningar och närvarande på cuper inom distriktet nämndes.
Big Mac Cup togs som ett exempel, vi tillfället närvarade 5 personer inom UK,
som gick runt och pratade med ledare i distriktet.

Genomgång av TRU2014, nyheter:
I denna skrivning tas bara de nyheter i TRU 2014 upp, där diskussion eller förtydligande
förekom på mötet. För övriga nyheter i TRU 2014 hänvisas till TRU 2014


Åldersdispenser kan och ska alltid sökas då behov uppkommer.
Ungdomskommittén beviljar dispenser för ungdomsfotbollen i Västmanland.
UK ser mer till föreningens/lagets möjligheter och förutsättningar, än till numerären.
Dvs tidigare och i TRU nämnd praxis på max två (2),
kan bli fler om så krävs för att lösa situationen för förening/Laget.



Beviljade åldersdispenser skall alltid visas upp för motståndare.
Om detta krav inte efterlevs kontaktas VFF.
Önskemål från UK: Beviljade dispenser av UK skall respekteras vid plan av båda parter.
Vid eventuella synpunkter på beviljade dispens, skall detta tas upp med UK
efter match och inte på plan.



Ansökan om deltagande i cup under seriespel.
Av VFF sanktionerade cuper i distriktet, behövs inget godkännande inhämtas från UK.
I de fall UK beviljar ansökan om deltagande i cup gäller alltid,
att deltagandet inte får störa pågående serie spel.
Mer information se TRU214, TB kapitel 4 ”ansökan om deltagande i cup under seriespel”

Serieindelning:
Vid mötet gavs en snabb överblick hur det ser ut.
Information om att UK träffas på måndag den 31/3 för att skapa grupper/tävlingar.
Vart eftersom dessa grupper/tävlingar blir klara (tar några dagar/vecka), kommer serierna publiceras på VFF
hemsida under ”resultat och spelprogram” och i FOGIS.

Övriga diskussionsämnen
Funderar kring hur vi kan få ungdomslagen att fortleva trots kanske bara 14-15 spelare när man
kommer upp i tonåren.
Måste TRU vara så strikt om man vill arrangera träningsmatcher, eller 3-4 lagscuper utanför seriespelsdatumen?
Diskussion kring, vad är ett arrangemang?
Ur TRU 2014 ” Föreningar ska söka tillstånd för att arrangera tävling och träningsmatcher av karaktär
arrangemang. Tävlingen eller arrangemangets föreskrifter ska hänvisa till TRU:s tävlingsregler och alltid bifogas
ansökan.”
I ansökan för ”tillståndsansökan för att arrangera tävling” står ”förreningar ska söka tillstånd för att arrangera
tävling och för träningsmatcher av karaktär arrangemang.
Exempel på arrangemang är när tre eller fler lag möter varandra inbördes.”
Ungdomskommittén ber att få återkomma i ärendet för att se om förtydligande krävs i TRU
Tillsvidare gäller, sök tillstånd om ni bjuder in 2 eller fler lag för matcher (träningmatcher, träningscup eller
liknande).
Lägga in "bestämda" matcher i FOGIS även på U-sidan.
Flera fördelar om ALLA gör det. Då slipper man problemet med att fogis hinner stänga vid senare
speldatum också.
Personnr och födelstid är INTE samma sak. Fortfarande är det
flera föreningar som inte har rätt siffror på spelarförteckningen.
Utdrag ur TRU2014 ” Vid 5-mannafotboll 7-8 år behöver ej spelarförteckningar ej tillämpas.
Spelarförteckning ska användas vid samtliga matcher för 7-, 9- och 11-mannafotboll i Västmanland.
Spelarnas namn och fullständiga personnummer (10 siffror) ska alltid uppges.
Blanketten finns på vff.se/tavlingsfragor samt bifogad längst bak i TRU”
Varför använder inte flera föreningar
FOGIS för att ladda upp "truppen" och då få alla uppgifter enkelt. From 12 år är SKALL alla finnas i FOGIS.
FOGIS är ett fantastiskt verktyg att användas av föreningar och förbund. I varje förening ska det finnas en
FOGIS administratör. Önskan om FOGIS utbildning, kom upp, UK tar med sig frågan.
Vad gäller att registrera spelare i fogis From 12år, så är det frivilligt och får inte vara ett krav.
Se information i TRU gällande ungdomsregistrering.
Sammanslagning med Örebro län på flicksidan vill vi veta mera om. Mycket är för oklart ännu.
Frågan om en eventuell rese ersättning eller resepott för de lag som får åka väldigt mycket kommer att
behandlas av VFF/ÖLFF och senare meddelas berörda Lag/föreningar.
Få fler tävlingsmatcher i seriespel.
Frågan om ett seriespel under vinterhalvåret kom upp.
Det håller på att arbetas med detta inom VFF, Vi ber att få återkomma med information
Vi inom UK tackar Er allas medverkan, i vad vi inom UK uppfatade som ett givande och intressant vårmöte den
25 mars.
UK´s ambition är att under säsongen samla in synpunkter, förslag, för att planera inför mötet i höst.
Höstens möte, som vi i skrivande stund försöker forma, hoppas vi att vi får fler att närvara vid för att vi alla vill
ta ett ansvar för den framtida utvecklingen utav ungdomsfotbollen i Västmanland.
Ha en härlig fotbollssäsong 2014 och vi ses på planen.
Västmanlands Fotbollförbund
Ungdomskommittén
g.m. Johan Becker

