Bra att tänka på när ni planerar och ska arrangera poolspel
Respektive spelgrupp planerar sina arrangemang så att varje förening genomför poolspel utefter sina förutsättningar:

Eftersom Upplands Fotbollförbunds styrelse beslutat att 9 årslagens ledare inte kommer att bjudas in till
Knatteliganträff rekommenderar Barnfotbollskommittén att ni själva arrangerar en planeringsträff.
För att hjälpa er med planeringen av era poolspel kan ni använda framtaget underlag.
Frågorna kan med fördel fyllas i av varje förening och tas med på träffen för att underlätta arbetet.
Ansvarig för att kontakta övriga i spelgruppen och initiera en träff är ledaren för de lag/förening som står överst i spelgruppsindelningen.
Det kommer finnas möjlighet att söka idrottslyft för kostnader av lokal, fika, administration och ev. instruktör om någon finns tillgänglig. Spelgruppens
ansvariga kontaktar Chasmine Wahlberg chasmine@upplandsff.se för mer information.
1.

Börja med att utse en sekreterare som sammanställer uppgifterna för gruppens räkning! Sekreterarens anteckningar skickas ut till alla
lag och till ansvarig på Upplands FF, Chasmine Wahlberg chasmine@upplandsff.se

2. Följande uppgifter behövs för att kunna planera spelgruppens arrangemang. Viktigt att börja med att gå igenom alla föreningars
önskemål och olika förutsättningar innan ni sätter datum!
Kan alla arrangera poolspel?
Önskar någon förening med flera lag i spelgruppen arrangera fler poolspel än 1 poolspel?
Hur många planer och 5-manna mål och vilken tillgång till parkeringsplatser har ni under ett arrangemang? (påverkar hur många lag som kan
bjudas in).
Vilken tid och hur lång tid får ni boka planerna för poolspelet? (ett stort poolspel kan ta lång tid om man inte har tillgång till många planer,
se mall för poolspelsschema).
Antal lag som varje förening kan bjuda in till ett poolspel?
Har något lag osäkert med antal spelare eller om ni kan komma med 1 eller flera lag?
• Hur gör ni om ett lag inte får ihop spelare eller kan låna ihop underåriga/ överåriga från andra lag i föreningen till ett poolspel? (Om
laget utgår behöver spelschemat göras om. Övriga lag kan låna ut spelare för att slippa ställa in matcher. Man kan korta ned dessa
matcher och minska antal matcher för laget).
• Hur anmäler/bekräftar ni antal lag till poolspelet? (Lämpligen i inbjudan/kallelsen).
Kan/ska alla lag möta alla på varje poolspel? (Lag ifrån samma förening ska inte möta varandra) Lag med väldigt olika förutsättningar i
spelgruppen kanske inte bör möta varandra (lag med underåriga och överåriga/storleksskillnad).
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3. Om ni är en stor spelgrupp
Behöver ni dela på några poolspel och arrangera mindre poolspel på två orter samtidigt eller olika datum? (Kan vara aktuellt om inte alla
föreningar kan bjuda in alla lag i spelgruppen).
Kan någon förening bjuda in alla lag till ett stort poolspel? (Kan vara en rolig uppstart och/eller avslutning på säsongen).

4 . Praktisk planering kring arrangemang och vilka uppgifter som bör ingå i inbjudan/kallelsen.
På vilket sätt, hur långt i förväg ska inbjudan skickas ut och vilka uppgifter bör finnas med? (Arrangerande förening måste hinna med att
planera spelordning, eventuella inköp och organisera föräldrarna inför dagen).
Hur det ser ut med parkering, omklädningsrum, godis, cafeteria, toaletter osv?

5. Spelgruppens samsyn och egna tillägg/dispenser av regler

Antal överåriga: Generell dispens på två överåriga men vi rekommenderar att endast en av dem finns på planen åt gången. Har någon i
spelgruppen fått dispens för fler överåriga?

Vid ojämna matcher tillämpas följande: Leder det ena laget med 3 måls marginal får motståndarlaget sätta in en extra spelare och
den ska vara kvar på planen tills det står lika och utgår därefter. Syftet är att få så roliga, jämna och utvecklande matcher som möjligt.
Andra förslag ni kan välja att använda är följande:
- Om lagen tycker det blir för trångt på plan med extra spelare kan det ledande laget ta ut en spelare tills det står lika.
- Vid matcher som man vet kommer att bli ojämna kan ni tillåta lag att sätta in en spelare extra så snart matchen blåsts igång (spelaren utgår när/om de
gör ett mål).
- För att få så roliga, jämna och utvecklande matcher som möjligt försök även att anpassa lagen så att de blir jämspelta med varandra. Blir det ändå stor
nivåskillnad kan ni mixa ihop lag från flera föreningar.
- Om det trots åtgärder återkommande blir mycket ojämna matcher mellan två lag ska dessa lag inte behöva möta varandra fler gånger

Vi rekommenderar att ledarna inför varje match stämmer av med varandra hur ni vill göra. Kan man inte komma överens om annat så gäller regeln om att
sätta in extra spelare vid 3 målsunderläge. Vid matcher som man vet kommer att bli ojämna kan ni tillåta lag att sätta in en spelare extra så snart matchen
blåsts igång (spelaren utgår när/om de gör ett mål).
Spelgruppens tillägg angående ojämna matcher:
Övriga riktlinjer som ni kan diskutera kring (direkt/indirektfrispark, om spelare inte håller avstånd eller om syftet med regel ej uppfylls m.m.)
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Kontaktuppgifter
Förening och lag

Kontakt

Tfn/Mobil/e-post

Tröjfärg
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Poolspelsdatum: Om möjligt låt en förening med ett speldatum klart på träffen arrangera första poolspelet .
OBS! Stor fördel om den har tidigare erfarenhet att arrangera alternativt stöd från föreningskansli eller annat lag med erfarenhet!

Arrangerande förening och lag

Datum

Tid och Plats

Övrigt; servering, lunchpaus m.m.

