VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

VFFs vårmöte med ungdomsföreningar
2015-03-25 # minnesanteckningar
Närvarande: Jonas Wilsson
Johan Becker
Kjell Eklund
Joacim Gunnarsson
Michael Klintskär
Peter Rolandsson
Stefan Andersson

VFFs Ungdomskommitté, ordförande
VFFs Ungdomskommitté, ledamot
VFFs Ungdomskommitté, ledamot
VFFs Ungdomskommitté, ledamot
VFFs Ungdomskommitté, ledamot
VFFs Ungdomskommitté, ledamot
VFFs Ungdomskommitté, adj. sekreterare

Anmälda deltagare
Tony Juhlin
Henrik Karlsson
Kent Öhrn
Anders Rydh
Rocco Milovanovic
Magnus Pettersson
Evalena Eklund
Enes Hodzic
Leif Burlin
Susanne Lindqvist
Ulrika Kärrman Hedenström
Johan Widerberg
Liselotte Nyberg
Peter Bärehag
Niclas Berndtsson
Lisa Parling
Emil Wiksten
Marika Leindahl
Mikela Wallin
Maria Klingberg
Anton Bakos
Mikael Schweitz
Mats Österling
Gunilla Cedergren
Eihab Fadulelmula
Sverker Hellström
Johan Kullman
Marie Mungsjö
Thomas Persson
Patrik Enberg
Kenneth Eriksson
Lasse Granqvist

Barkarö SK
Dingtuna GIF
Dingtuna GIF
Ekeby BK
FC Europe Juniors
Forsby FF
Gideonsbergs IF
Hallstahammars SK FK
IFK Västerås FK
IFK Västerås FK
Irsta IF
Irsta IF
Kolsva IF
Köping FF
Munktorps BK
Norbergs AIF
Norrby SK
Romfartuna GIF
Skiljebo SK
Skultuna IS
Surahammars FK
Tillberga IK Fotboll
Tillberga IK Fotboll
Västerås BK 30
Västerås BK 30
Västerås BK 30
Västerås BK 30
Västerås BK 30
Västerås BK 30
Västerås IK
Västerås IK
Västerås IK

Mötet diskuterade diverse ungdomsfrågor enligt följande agenda…

Agenda
Fastställande av serieindelningar
Nyheter säsongen 2015












Kvalserie till SvFFs U17 Div 1 2016 genomförs efter avslutad säsong endast för kvalificerade
föreningar. Se särskilda föreskrifter.
Seriespelet övergår från divisionsspel till åldersklasser med två nivåer fr.o.m. 9 år och fr.o.m.
11 år dubbla åldrar med två nivåer. Enligt repskapsbeslut 2013. Dubbla åldrar med två nivåer
ger större valfrihet vid behov. VFF rekommenderar att äldre lag väljer nivå 1 och yngre lag nivå 2.
Dock kan laget välja nivå efter behov.
Detta utvärderas efter säsongen
Benämningen på spelformer följer SUP vilket innebär att t.ex. 7-manna istället benämns 7 mot
7. Ett bättre ordval i genusperspektiv.
DM spelas i rena åldersklasser 14-17 år 11 mot 11 och i cup-form, bl.a. för att få fler lag till
seriespelet.
13-åringar spelar 9 mot 9 enligt SvFFs spelarutbildningsplan (SUP) och FSLL.
VFF har beslutat att följa SvFFs spelarutbildningsplan (SUP) och FSLL.
12-åringar spelar 9 mot 9 för sista året, 2016 följer vi SUP och FSLL.
VFF har beslutat att följa SvFFs spelarutbildningsplan (SUP) och FSLL.
Ett repskapsbeslut 2014 innebär att vi följer FSLL och inte tillämpar serietabeller t.o.m. 12 år.
Västmanland erbjuder möjligheten att spela 7 mot 7 i åldern 13 till 17 år.
Samarbete med Örebro inleds även i äldsta pojkklassen P16-17.
Detta utvärderas efter säsongen
Beviljade åldersdispenser redovisas på VFFs hemsida http://vff.se/aldersdispenser och behöver
således inte uppvisas vid match.

Inkomna frågor gällande säsongen 2015





Ungdomsledarutbildning för ungdomar?
SISU kommer i samarbete med VFF att genomföra en komprimerad variant av Tränarutbildning C
(TUC) för ledare i Landslagets Fotbollsskola.
Dessutom finns Spelarutbildningsplanen 6-12 år resp. 13-19 år.
VFFs målvaktsutbildning upplevs mycket positiv ute i föreningarna.
9 mot 9 för P13, varför inte 11 mot 11?
VFF har beslutat att följa SvFFs spelarutbildningsplan (SUP) och FSLL.
Hur kan vi använda resurser från Idrottslyftet i samband med seriespel och futsalturneringar?

Övrig information från VFF UK




VFF UK har startat ett projekt ”Så spelar vi fotboll”. Detta innebär att UK ska ta fram
särskilda foldrar/dokument för hur spelar 5-, 7-, 9- och 11 mot 11 samt ev. Futsal.
VFF UK har bjudit in ett antal föreningar som sökt Idrottslyft för detta projekt.
VFF borde informera mer om nivåanpassning. Förtydliga att det inte handlar om toppning. Ta med
detta i projektet som en ”Coacha laget-policy”.
VFF kommer träffa övriga förbund och diskutera ett samarbete gällande säsonger för
seriespel. Säsongerna krockar idag och ungdomar får svårt att dubbelidrotta.
Fotbollssäsongen för ungdom är 8 veckor vår och 8 veckor höst. Från maj-september.

Inkomna synpunkter gällande VFFs Futsalserier 2014/2015






























Slutspelet borde varit för fler lag. Inte en final för två lag.
Speldagarna låg ute i god tid.
Domarna var mycket bra.
Bra ordning
Bra domare
Bra att man slog ihop F99, F00 och F01.
Bra med riktig hemsida för turneringen.
För få matcher/matchtillfällen (4 ggr på hela vintersäsongen).
Hade gärna sett dubbelmöten då det är så korta matcher.
Hade varit bra med ett gemensamt slutspel för alla lagen i serien, men viss fördel för ettan
och tvåan, kanske. Då skulle tabellen under serien inte betyda så mycket och de skulle bli ett
roligt avslut med ett cupslutspel med alla lagen.
Vet att lokaler kan vara problem, men det finns fler hallar, tex i Kungsör tror jag.
Bra ordnat
Bra domare
Bra kvalité på fotbollen.
Vi hade tre sammandrag totalt med långa dagar, vet inte om alla lag måste spela varje gång. Vi
skulle hellre åka fler gånger med komprimerat spelschema.
Nytt för oss att delta så vi har inte mycket att jämföra med. Bra över lag.
Roligt för tjejerna.
Har varit helt ok trots sammanslagning av flera åldersgrupper.
Bra/utvecklande med tufft motstånd.
Mycket bra domare.
Sämre med resultatrapporteringen som har dröjt (fortfarande inga resultat från slutspelet).
Eftersom det inte fungerat på nätet hade en resultatrapportering på papper/anslag i hallen
varit att önska.
Är man där vill man se hur det går för alla andra lag.
Rolig tillställning för de killar som inte har någon annan idrott.
Bäckby Sportcenter - rena isbanan, var som att spela Bambie på hal is. Riktigt dåligt.
Mycket positiv till upplägget förutom att slutspelet för P01 var på sportlovet och många killar
som varit med hela grundspelet ej kunde spela slutspelet. Men det är bara en mindre detalj i
sammanhanget. I stort sett lyckad serie.
Säkerställa att seriespelet i möjligaste mån anpassas efter ålder, ex P04 spelar i en serie och
P03 i en annan.
Indela serien efter ålder - ex 04 spelar med andra 04:or
Positivt om spel sker på fler orter
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