Integrationssammandrag
9 juni 2019
Inom ramen för det ordinarie seriespelet för spelare 10-12 år gamla arrangerar
Göteborgs Fotbollförbund, för 2:a året i rad, tillsammans med antal
fotbollsföreningar och Föreningslyftet ett Integrationssammandrag.
Integrationssammandragets syfte är att:

Barn och vuxna från olika delar av staden skall
lära känna varandra, varandras stadsdelar och
miljöer med fotbollen som redskap samt spela
fotboll på barnens villkor.

Under dagen kommer alla lag i åldern 10-12 år, i grupper om 6-8
lag, att träffas på en ett av lagens hemmaplan och spela två
matcher med varandra. Istället för att spela mot varandra som vi
vanligtvis gör, kommer lagen att blandas och utan domare spela
med varandra. Mellan matcherna kommer lagen att fika
tillsammans och föreningsutvecklare från Föreningslyftet som
leder samtal som går ut på att barn och ledare lär känna varandra
och de områden man kommer ifrån.
Integrationssammandraget kommer att genomföras söndag 9 juni
kl 9.00-17.00 på ett stort antal anläggningar runt om i vårt distrikt.

Mer information får du av din föreningsutvecklare eller Göteborgs Fotbollförbund!
Välkomna!
Rolando Moncada, Göteborgs Fotbollförbund
031-7610705 , rolando.moncada@gbgfotboll.se
Patrik Gustafson, Göteborgs Fotbollförbund
031-7610710 , patrik.gustafson@gbgfotboll.se
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Till dig som ledare!
Så här funkar integrationssammandraget:
 Ta med västar till ditt lag.
 Ni har fått två matcher den 9 juni. I båda matcherna skall ni blanda ert eget lag
med de andra lagen som är kallade till samma starttid.
 Kom i tid. Samlas 30 min innan första matchen för att hälsa på varandra och
räkna in barnen.
 Genomför en Check in (OBS! Extra viktigt vid nya grupper!)
o Barnen berättar vad dom heter
o Inkludera en namn lek i uppvärmningen – fråga barnen om lekar!
o Gå igenom regler (domarfri match). Ledarna ansvarar för tiden. Vi
behöver inga domare utan vi ser detta som ett utmärkt tillfälle att låta
barnen spela på sina villkor med vuxen översyn.
 Vi spelar 3*10 min. Tänk på att ni kanske behöver sätta upp planen innan
matchen. Ni har en timma på er att genomföra spelet från satt matchstarttid.
 Efter första matchen har ni ett samtal i den klubbstugan för den anläggningen
som ni spelar på. Kom till samlingen i era blandade lag för att gemensamt
delta i ett samtal om varför vi genomför integrationssamandraget.
 Samtalen kommer att ledas av en föreningsutvecklare från Föreningslyftet.
 Efter samtalet spelar ni er andra match på spelschemat och blandar återigen
nya lag.
 Efter spelad match får ni gärna ta en gruppbild och skicka till oss!
 Genomför Check out
– Samla gruppen
– Vad var det roligaste under dagen?
 Då ni är klara med det så är dagen slut och vi hoppas på att barnen och
föräldrar har fått med sig nya erfarenheter och många nya fotbollsvänner!
Lite saker som kan uppstå på vägen:
 Vi får inte ihop ett helt lag!
Inga problem. Kom till sammandraget med de spelare ni fått ihop. Ni kommer
där att blandas med de andra lagen och ni spelar med så många spelare ni får
ihop totalt.
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