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Möte om flickfotbollen i Uppland, 10 december
2018, återkoppling
Först och främst vill Upplands Fotbollförbund tacka alla närvarande för uppslutningen och
engagemanget i diskussionerna. För oss var det en inspirerande kväll som vi hoppas är första steget
för en dialog och ett arbete för att stärka flickfotbollen i Uppland.
Upplands Fotbollförbund bjöd in till mötet efter det att frågan kom upp på ordförandelen på
Fotbollsforum som arrangerades 20 oktober 2018. Pojkar fortsätter spela fotboll längre upp i
åldrarna och Upplands Fotbollförbund vill därför göra en kraftsamling för att utveckla flickfotbollen, i
linje med att fler ska spela fotboll längre. Vi är övertygade om att ett större spelarunderlag högre upp
i åldrarna kommer medföra att fler flickor i uppland kommer fortsätta in i seniorverksamhet, både till
bredd och elit.

Vad framkom under mötet?
Under mötet diskuterades tre frågor:
•
•
•

Vad är bra med flickfotbollen i Uppland idag?
Vilka utmaningar har vi med flickfotbollen i Uppland idag?
Vad kan Upplands Fotbollförbund göra för att stötta flickfotbollen?

Nedan följer vad som framkom under respektive punkt, grupperat utifrån olika områden. X-tecknet
talar om antalet grupper med samma åsikt (av totalt 8 grupper).
Vad är bra med flickfotbollen i Uppland idag?
-

Kursinstruktörer x4
Fotbollslyftet x2
Utbildningsnivå x2
Duktiga ledare
Utvecklande miljö

-

Nivåanpassade serier x2
Antal lag x2
Serierna x2
9mot9 tidigt
Kombinationslag
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-

Kommunikation (till/från SDF, mellan föreningar)
Samarbete mellan föreningar
Sammanhållning inom lagen

-

Fair Play
Föräldraengagemang

Vilka utmaningar har vi med flickfotbollen i Uppland idag?
-

-

Ojämna matcher x4
o svårt att välja rätt nivå på serie
o stort åldersspann i serierna
o vi har 7mot7-mål i F14 (9mot9) och det bjuder in till tråkig icke-utvecklande fotboll
Missbruk av generella dispenser

-

Brist på samarbeten mellan föreningar x3
Brist på kommunikation
Dålig samsyn mellan idrotter

-

Att behålla äldre flickspelare (både i föreningar med och utan seniorverksamhet)
Att lyckas utmana alla i en träningsgrupp

-

Att få tag på ungdomstränare

-

Utsatt situation för ungdomsdomare

Vad kan Upplands Fotbollförbund göra för att stötta flickfotbollen?
-

Forum:
Uppstartsmöte inför seriesammansättning – Anmäla ålder först - nivå och åldersspann efter
behov x4 (med ett tydligt medskick att se över möjligheten med 15-årsserie och 16–17årsserie redan 2019)
För olika utvecklingsområden (som denna träff) med riktad inbjudan x3

-

Vår- respektive höstserier x3
Serier med enkelmöten
Längre säsong
Samarbete med närliggande förbund

-

Tema-träningar utefter behov, ex. för målvakter x2
Nå ut till skolorna – organiserad spontanfotboll

-

Förmedla Upplands Fotbollförbunds mål och vision tydligare x2
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Hur går Upplands Fotbollförbund vidare?
Upplands Fotbollförbund ser mötet som en början på en längre process för att stärka flickfotbollen i
Uppland. Dock agerar Upplands Fotbollförbund direkt på önskemålet att genomföra 15-årsserier och
16–17-årserier för flickor 2019. Det genom att föreningar kan anmäla lag till 15-årsserier och 16–17årsserier för flickor. Fram tills serieläggningen genomförs en utredning utifrån dels antalet anmälda
lag, dels utifrån synpunkter från föreningarna för att i februari besluta om vilka serier som ska
genomföras. Det kommer ske ett separat utskick med mer information om den frågan.
Vidare kommer Upplands Fotbollsförbund 2019 genomföra minst 3 forum/föreningsträffar med
riktade frågor, där flickfotbollen på ett eller annat sätt kommer att hanteras. Detta som ett led i att
stärka relationen och utveckla föreningsdemokratin i förbundet.
Slutligen ser Upplands Fotbollförbund ett behov av att inhämta åsikter från både flickor och kvinnor
som spelar och som har slutat spela fotboll för att få deras bild av vad som är viktigt för att stärka
flickfotbollen innan vi tar ytterligare beslut om hur vi går vidare. Därefter kommer det vara en fråga
som kommer hanteras i flera av förbundets kommittéer.
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