Västerås 2018-08-13
Västmanlands fotbollsförbund (VFF) har nu färdigställt upplägget för Distriktslagsverksamheten för flickor
födda 2004 inför året 2019. Det upplägg som nu ligger till grund för ålderskullen födda 2004 är hämtat ifrån de
nya direktiven som Svenska Fotbollsförbundet tagit fram.
Besök i föreningen
Under hösten 2018 kommer ansvarig DFK (distriktsförbundskapten), Tom Velander, att besöka föreningarna
som har spelare i den aktuella åldersgruppen. Samtidigt lämnas även vidare information om detaljer kring det
kommande distriktslaget. Det finns då också möjlighet att ha träning i hemmamiljö under ledning av VFFledare, tidigare kallat zon-träning. Vid dessa besök överlämnas information om fotbollsteori som laget och den
enskilda spelaren kan gå igenom inför kommande matchläger, se nedan.
Öppet matchläger
Den 10 oktober 2018 kommer ett matchläger att arrangeras av VFF, på Solid Park, där alla spelare som är
intresserade får möjlighet att medverka. Vid detta tillfälle kommer även VFF att hålla en information till alla
berörda ledare för spelare i denna åldersgrupp. Matchlägret innebär att alla anmälda spelare delas upp i olika
lag och så spelas ett antal matcher under en kväll. Spelarna får då chans att träffa jämnåriga spelare från länet
och tillsammans med nya lagkompisar medverka i matcher där spelformen är 11 mot 11. Förhoppningen är att
alla spelare ska få mycket matchtid och att de delvis får spela på sin position. Det kommer att vara en coach
från VFF till varje lag som hjälper till inför och under matcherna. Beroende på antalet anmälda kan detta
matchläger komma att delas på två tillfällen.
Anmälan till matchläger
Föreningen/lagtränarna ansvarar för att alla spelare i föreningen som är födda 2004 får del av informationen.
Det är också föreningen som anmäler sina spelare till matchlägret, dvs en samlad anmälan per förening.
Anmälan ska innehålla:
- Förening
- Namn, födelsedatum och position på spelare som anmäls
- Namn och e-mailadress(er) till ledare som deltar på informationsträffen samt som åskådare vid matchlägret
Anmälan ska skickas till kansli@vff.se senast den 14 september
När det närmar sig lägerdatumet så kommer information om i vilket lag respektive spelare ska spela.
Matchtröjor tillhandahålls av VFF, men för övrig utrustning svarar respektive spelare.
Uttagning till distriktslag
Under matcherna, enligt ovan, så kommer representanter från VFF att studera spelarna inför nästa års
distriktslagsuttagningar. Ingen selektering eller uttagning sker under 2018.
DFK kommer under hösten ha en dialog med de olika klubblagen och de ansvariga tränarna för att få en bild av
länets alla spelare i denna ålderskull. Seriematcher kommer också att besökas för att information om spelarna
ska kunna hämtas in. En trupp på 60 spelare tas ut i början av 2019, vilken kommer att få chans att spela
internmatcher och träningsmatcher mot andra län. Därefter krymper gruppen ytterligare. Vidare information
kommer längre fram.
Frågor
Eventuella frågor och funderingar kring detta kan ställas till ansvarig DFK Tom Velander på mail
tom@svklimat.se
Vi på VFF ser fram emot en trevlig fotbollshöst och ett kommande distriktslag för F04 till våren 2019.
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