Minnesanteckningar

TRU-möte Västmanlands Fotbollförbunds
Ungdomskommitté (UK) och ungdomsföreningar

Dag och tid:
Plats:

tisdag den 29 september 2015 kl. 18.30 – 20.45
Idrottens hus, Ånghammargatan 4, Västerås

VFF UK ledamöter:

Jonas Wilson (ordförande)
Johan Becker
Kjell Eklöf
Joacim Gunnarsson
Michael Klintskär
Peter Rolandsson
Niklas Rådberg
Stefan Andersson (adjungerad)

Anmält förhinder:
Sekreterare:
Närvarande från föreningar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Richard Strandberg
Kent Öhrn
Rocco Milovanovic
Leif Burman
Susanne Lindqvist
Alberto Niccolai
Ola Raitola
Ulrika Hedenström
Pierre Johansson
Anders Pettersson
Peter Bärehag
Paul Hellqvist
Johan Jansson
Anderas Rundblad
Charlotta Bladh
Lars Kjellstrand
Carlos Aravena
Kent Berglund
Fredrik Bäckström
Mats Rågberger

Dingtuna GIF
Dingtuna GIF
FC Europa Juniors
IFK Västerås FK
IFK Västerås FK
IK Oden
IK Oden
Irsta IF
Irsta IF
Irsta IF
Köping FF
Köping FF
Köping FF
Norrby SK
Romfartuna GIF
Skiljebo SK
Surahammars FK
Västerås BK 30
Västerås IK
Västerås IK

1§

Ordförande Jonas Wilson hälsade alla välkomna

2§

Samtliga närvarande presenterade sig med namn och uppdrag i förening

3§

Utvärdering förändringar 2015
a. Blandade åldersklasser
i. Både bra och dåliga synpunkter diskuterades.
Åldersdispenser ifrågasätts i ex. 11-12 år nivå 2 där mest yngre lag
spelar. Ska det tillåtas åldersdispenser för 13-åringar i nivå 2 om VFF
rekommenderar att 11-årslagen spelar i nivå 2 och 12-årslagen i nivå 1?
Nivåanpassning kan ske på ett enklare sätt med blandade åldrar i två
nivåer. Att systematiskt låna spelare från nivå 1 till nivå 2 är inte ok,
detta är en ledar-/föreningsfråga gällande etik och moral.

Frågor ovan bör skrivas in i kommande dokument ”så spelar vi
fotboll”.
ii. Minus att 13-åringar aldrig får vara äldst (gäller 13-14 år 9 mot 9) i
nuvarande åldersindelningar. Varför inte ha fler serier med
överlappande åldrar?
En anledning till detta är 12-åringar spelar utan tabell och kan därmed
inte spela med 13-åringar som har tabell. Fler serier med blandade
åldrar skulle medföra färre lag per serie och svårt att få till vettiga
serier.
iii. VFF ska förtydliga vilka nivåer som rekommenderas för resp. ålder.
iv. Måste vi ha nivåanpassning i åldrarna 9-10 år?
Kan det räcka med spel i en nivå och omlottning till hösten alternativt
två nivåer utan omlottning?
b. Samarbeten med Örebro i seriespelet
i. Deltagande lag i F14-15 efterfrågar synkning med distriktslag. Hur kan
VFF styra upplägget i serien? VFF tar med sig frågan inför samarbete
2016.
ii. Beviljade åldersdispenser upplevs olika i VFF resp. ÖLFF.
(Notering: Spelare som beviljas åldersdispens av Örebro för spel i
specifik serie tillåts vanligtvis inte att spela i äldre lag i annan serie.
Den begränsningen har inte VFF idag.)
iii. Föreningar som har många spelare med invandrarbakgrund har svårt
att ta sig till bortamatcher då föräldrar inte har bil. (Notering:
Problemet finns även utan samarbetsserier då bortamatcher kan spelas
i orter som Arboga, Fagersta m.fl.).
VFF får se över om det är möjligt att erbjuda både serier med Örebro
och ”lokalt” seriespel. Dock tveksamt om antalet lag räcker till.
4§

Poolspel 2016
a. VFF UK informerade om att poolspel för barn 7-8 år fr.o.m. 2016 arrangeras
av VFF. Information om detta har delgetts vid ungdomsmöten 2014/2015.
(Notering: Föreningarna Arboga Södra IF, IK Franke och IFK Västerås FK har
på uppdrag av VFF arrangerat poolspelen t.o.m. 2015).
b. Poolspel 2016 för flickor resp. pojkar ska inte ha samma speldagar.

5§

Projekt ”så spelar vi fotboll”
a. Projektet har blivit fördröjt men kommer att slutföras inför säsong 2016.
Tanken är att förenkla TRU och flytta över regler till SvFFs TB och RB och
istället skapa dokument som beskriver hur vi spelar fotboll 5 mot 5, 7 mot 7
osv.
b. Många frågor som diskuterades under kvällen bör tas upp i dokumenten och
gäller t.ex. rekommendationer för nivåanpassning på barnens villkor mm. VFF
UK ska ta fram ett förslag på innehåll i dokumenten för att sedan skicka ut till
föreningar på remiss under vintern.

6§

Futsalserier 2015-2016
a. Spel i Kungsör
VFF UK informerade om hur tankarna gått angående att lägga seriespelet i
Kungsör. Förhoppningen är att seriespelet kommer öka och därför behövs
fler hallar och Kungsör är ett bra val med bl.a. möjlighet till spel på två planer
samtidigt. Det kan bli aktuellt med fler spelplatser vid behov.

b. Bäckby sportcenter
Det har även kommit ut en inbjudan till futsalspel i Bäckby sportcenter.
Denna tävling är inte sanktionerad av VFF och därmed tillåts inte föreningar
anslutna till SvFF/VFF att delta enligt SvFFs Tävlingsbestämmelser.
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan medföra
föreningen en straffavgift om högst 25 000 kr.
Folksams försäkringar gäller endast i tävlingar som arrangeras av SvFF, VFF
eller förening.
7§

Övriga diskussionsfrågor
a. Spelarförteckningar är ett stort problem.
Enligt uppgift struntar många lag i att använda spelarförteckningar trots att det
enligt SvFFs TB är ett krav i samtliga matcher. Västmanland har undantagit
detta krav i spel 5 mot 5.
Det är omöjligt för VFF UK att utreda bestraffningsärenden om inte godkända
spelarförteckningar finns att skickas in på begäran. Detta kan medföra dryga
straffavgifter för föreningen.
b. Samarbete mellan föreningar
Hur kan vi förhindra att hela lag byter förening under säsongen?
Kan VFF verka för att ta fram ett ”föreningsavtal” gällande övergångar och
värvningspolicy t.o.m. 14 år? Bör förbundet arbeta med att certifiera
föreningar?
c. Uppträdande då ungdomslag tackar varandra efter match
VFF har fått in en motion gällande att inte tillåta att lag tackar sig själva efter
matchen genom att ropa föreningens egna bokstäver. Frågan togs upp men få
har råkat ut för detta och ingen ansåg att detta skulle vara otillåtet.
d. Klimatet kring ungdomsmatcher upplevs från flera håll ha ökat.
Unga domare kan känna en viss otrygghet hur de ska agera vid händelser
utanför planen. Avvisning mm. Får man några instruktioner på grundkursen för
föreningsdomare? Finns det några styrdokument för nyutbildade domare?

8§

Mötet avslutades kl. 20.45 med att ordförande tackade närvarande för ett bra möte.

Vid pennan
Stefan Andersson
Adj. Sekreterare

