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-Direkta effekter på ekonomin om 3,2
miljarder årligen genom byggnation
av nya anläggningar,konsumtion
kopplat till fotbollsspelande,samt
arbetsskapande-6000 arbeten inom
idrottssektorn och 3000 arbeten inom
lokal byggindustri
-Sociala effekter värderade till 6,7
miljarder årligen,från
volontärarbete,förbättrade
utbildningsresultat,minskat
Denna höst innebär inte bara ett viktigt utanförskap bland unga och minskad
kval för våra damer,vi har också ett
brottslighet.
oerhört viktigt politiskt val.
-Hälso och sjukvårdseffekterna
Det har nyligen gjorts djupa och
värderade till 12,9 miljarder.
noggranna studier på fotbollens
samhällsnytta,där Sverige varit ett av Jag hoppas våra politiker förstår
två pilotländer. Bland annat har vårt
vidden av nyttan för arbetet ni gör.
jobb med svensk breddfotboll skapat: Skulle man lägga ned alla föreningar
i vårt avlånga land,så är jag övertygad
om att det skulle bli totalt kaos.
Ert engagemang och arbete är otroligt
viktigt,till och med livsviktig.
Jag tror vi är en livlina för samhället
och många gånger även för individen.
Så sträck på er.
Hoppas ni hunnit njuta av den fina
sommaren. Den började på ett
fantastiskt sätt med en mycket fin
insats av vårt landslag i fotbolls VM.
Nu håller vi tummarna för att
damlandslaget orkar ta sig till nästa års
VM i Frankrike. Den 4 september vet
vi bättre,då möter vi Danmark i en
förmodad direkt avgörande match.

På återhörande.
Mvh Markus Svensson
Ordförande
Dalslands Fotbollförbund

På Gång hösten 2018

Målvaktskola

Eftersäsongsträff barn &
ungdoms fotbollen

Fortsatt satsning på målvaktsträning 6-12 år

Föreningsbesök från
styrelsen:
Färgelanda 1 oktober
Åmål
8 oktober
Mellerud 15 oktober
Bengtsfors 22 oktober
Mer info kommer

Dalslands FF bjuder in till utbildning i att pröva på hur man kan
träna för att utvecklas som målvakt. Vi kommer att träffas vid fyra
planerade träffar tillsammans med Målvaktstränare Stefan
Hansson, Strömstad.
Vi kommer att bygga vidare på det arbete som påbörjades under
2015 och nu alltså hållit på några år. Målsättningen är att skapa ett
intresse för de tjejer och killar som tycker det är intressant att vara
målvakt och även ge ledare i distriktet en möjlighet att se hur man
på ett enkelt sätt kan jobba med målvaktsträning i sin ordinarie
träning.

Representantskapsmöte
15 november kl.19.00
Tingshuset Mellerud

29/9 kl 10.00-12.00

Lövåsvallen,

20/10 kl 10.00-12.00 Sörbyvallen
24/11 kl. 12.00-14.00 Bollhallen
8/12 kl 10.00-12.00

Dynamo/Diplomerad
Förening
Mer info kommer
Kanslist träff
Preliminärt datum
torsdag 29 november
10.00-13.00
Mer info kommer

DFF Årsmöte
Fredag 1 mars
Färgelanda
Mer info kommer

Bollhallen

Billingsfors
Brålanda
Bäckefors
Åmål

Futsal 2018/2019
Futsalsäsongen närmar sig och i år testar vi för första gången
sammandrag i alla åldersklasser på barn och ungdomssidan.
Anmälan för ungdomslagen är öppen fram tills 20:e augusti.
På herr och damsidan så kommer futsal DM avgörs genom ett seriespel, genom
fyra sammandrag fördelat över vintern. Vi är också väldigt glada att Dalslands
Sparbank valt att gå in som huvudsponsor i DM-cupen även på futsal-sidan.
Vi kommer också inleda ett samarbete med Nordalsskolans ”fotboll i skolan”,
där deras elever kommer få domarutbildning i futsal, för att kunna döma i
vinterns sammandrag i de yngre åldersklasserna över hela Dalsland. Vi hoppas
att detta kan ge ringar på vattnet för fler ungdomar att utbilda sig till domare i
både fotboll och futsal.
Hör gärna av er om ni har funderingar eller idéer på hur futsalen kan bli ännu
bättre i distriktet.
Med varma hälsningar, Tobias Coster
Futsalutvecklare Dalslands FF
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Kval till Div. 4 Bohuslän-Dal Herrar

Utbildningar på gång

2018
Kvalmetod i kvalet till Div. 4
Bohuslän-Dal herrar enligt punkt
10.3 Se ovan.
Kvalgruppen består av följande
lag:
(Om det på andra plats placerade
laget är ett Lag 2 tar man det på
tredje plats placerade laget osv.)
Lag A = andra placerade laget i
Div.5 Bohuslän;
Lag B = andra placerade laget i
Div.5 Dalsland;
Lag C = det på 10:e plats placerade
laget i Div. 4 H Bohuslän-Dal när
serien är
färdigspelad.
Kvalet spelas om de befintliga
platserna i Div. 4 Bohuslän-Dal
2018 enligt nedan:
Enligt nedanstående spelordning
får alla kvallagen var sin
hemmamatch där
Div. 4 laget har hemmamatch i
match 3.
Match 1: lag A – lag B speldag 7
oktober kl.14.00
Match 2: lag B – lag C speldag 14
oktober kl.14.00
Match 3: lag C – lag A speldag 21
oktober kl.14.00
Segraren i detta kval spelar i Div. 4
herrar 2018. Om ytterligare
vakanser uppstår efter
färdigspelade kval tillsätts det lag
som placerade sig på andra
respektive tredje plats i kvalspelet
till Div. 4 herrar.

Tränarutbildning C som är den grundläggande
tränarutbildningen för svenska tränare går alldeles
utmärkt att driva i egen förening. Utbildningen är
på 1+ 1 dag med webbuppgifter mellan. Är det
aktuellt för din förening? Kontakta Dalslands FF
på tel 0530-10181 så löser vi det.
Tränarutbildning B är nästa steg i utbildningen
för tränare och ger dig som tränare och ledare
ännu mer kött på benen för att inte minst utbilda
de lite äldre ungdomarna. Nästa planerade
utbildning är 13-14/10 + 24-25/11. Inbjudan
kommer finnas på hemsidan under augusti månad.
Målvaktstränarutbildning C kommer att erbjudas
samtliga tränare i distriktet och ger en grundläggande
kunskap i målvaktsträning samt enkla och bra
övningar för att utveckla unga målvakter. Kursledare
– Magnus Wallin. Utbildningen är under en dag och
kommer att vara tillgänglig under oktober/november.
Vi återkommer med exakta datum.
Målvaktsskolan för barn mellan 6-12 år är tillbaka
och kommer att genomföras vi fyra tillfällen. 29/9 i
Billingsfors, 20/10 i Brålanda, 24/11 i Bäckefors och
8/12 i Åmål.

