Östersunds FK bjuder in Jämtland/Härjedalens alla ungdomsledare till en till en KICK-OFF av årets
ÖFK-liga 2019 tillsammans med JHFF, Sisu idrottsutbildarna, Storjsöcupen och Futebol da Forca.
Kvällen kommer innehålla tre delar, där JHFF kommer informera om årets säsong i ÖFK-ligan,
spelformer, regler och upplägg. Där andra delen kommer vara en paneldiskussion som kommer
involvera alla ledare i länet med frågeställningar runt barn och ungdomsfotboll via mentimeterknappar.
Vår panel kommer sedan diskutera runt frågeställningarna och era svar. Tredje delen blir en
introduktion av Futebol Da Forcas verksamhet samt den utbildning som kommer erbjudas senare i våra
för ledare inom ÖFK-ligan.
Vi hoppas verkligen att ni alla ledare runt om i distriktet kan dyka upp den 18e. Desto fler ledare på
plats, desto större underlag kommer vi få runt våra diskussioner. Denna träff är också en bra möjlighet
att ta del av den information JHFF kommer ge och direkt kunna ställa era frågor och delge era åsikter.
Var: Storsjöteatern Fredsalen OBS ny lokal!!!
När: 18 mars
Tid: 18.45 - 21.00
Skicka in eran anmälan via länken nedan.
http://www.jhff.se/tranarutbildning/anmalan-till-aktuella-utbildningar/?scr=info&fiid=44361

Får ni inte länken att fungera går ni in på www.jhff.se under fliken tränarutbildning och anmälan till
aktuella utbildningar för att göra er anmälan.

Programmet och vilka som sitter i panelen ser ni på nästa sida.

Panelen för kvällen

Peter Andersson
Storsjöcupen

Calle Vredin
Östersunds FK

Frida Karlsson
Futbol Da Forca

Per-Olov Larsson
JHFF

Program:
18.45 - Start av kvällen
19.00 - JHFF informerar om årets ÖFK-liga
19.30 - Fika
19.45 - Paneldiskussion - Vad är en bra barn och ungdomsverksamhet? Hur utvecklar vi den så att
ledare och spelare får en ännu större glädje till fotbollen? Hur kan vi bli mer jämställd?
20.40 - Introduktion Futbol da Forca och inbjudan till kommande utbildning
21.00 - Slut
Moderator för kvällen är Mats Pettersson, Akademichef Östersunds FK

