Distriktsverksamheten F04 – Del 2

Hej på er!
Upplägg distriktsverksamhet
Distriktsverksamheten för årskull F04 startade för ca ett år sen, hösten 2018, där första gemensamma
aktiviteten var ett öppet matchläger för alla som ville vara med och prova. Därifrån krymptes sen gruppen
successivt på vägen via ett antal aktiviteter, såsom träningar, träningsmatcher och Svealandsläger, för att i
slutändan mynna ut i en trupp på 16 spelare som deltog på utvecklingslägret i Halmstad i somras.
Nu går vi in i den andra delen av distriktsverksamheten där slutmålet är Cup Kommunal, vilket är en tävling
mellan distriktslagen och där gruppspelet inleds i november 2020. Så det är en lång kalendertidsprocess. Första
aktiviteten i del 2 är ett matchläger den 24 oktober där vi ”breddar ut” igen från Halmstadstruppen till 50
spelare och till vilket kallelse nu har gått ut. På samma sätt som första delen kommer truppen efter detta att
successivt krympas via en träning och en dubbelträningsmatch under våren och träningar och en
träningsmatch under nästa höst för att sen slutligen landa i en trupp till Cup Kommunal på ca 18 spelare.
Det har varit en intensiv första period för mig från det att jag blev tillfrågad om rollen som DFK fram till nu för
att skaffa mig en bild av vilka spelare vi skulle kalla till matchlägret. Även fast jag har flängt kors och tvärs har
jag inte riktigt hunnit med att se allt och alla som jag skulle önskat men känner ändå att jag i alla fall har fått
en så bra bild som varit möjligt utifrån förutsättningarna. Jag vill dock poängtera att det inte finns några
stängda dörrar oavsett om man är kallad eller inte till det första matchlägret nu i oktober.
Jag kommer att hela vägen fram mot Cup Kommunal ha vidare kontakt med ledare, föreningar och spelare.
Kolla matcher, besöka träningar och försöka att hela tiden ha så bra koll som möjligt på aktuell status på alla
spelare. Det är som sagt en lång kalendertidsprocess och mycket kan hända på tjejernas utvecklingstrappa
under den vägen. Är det någon som ni ledare känner har, eller är på väg att ta stora utvecklingssteg som inte
jag har uppmärksammat, kontakta mig gärna så tar vi en diskussion och jag får förhoppningsvis chansen att
kika mera.
Ändrad uppställning/formation
För er som varit med tidigare i distriktsverksamheten och framför allt ni som varit med i någon av
träningsmatcherna, Svelandsläger eller hela vägen fram till Halmstad så kommer det bli lite nytt.
Vi kommer att ändra lite på våra grundpositioner/vår grunduppställning och vårt sätt att spela. Vi kommer att
gå från ett 1-4-4-2 till ett i grunden 1-4-1:2-3 (1-4-3-3 med 1 defensiv och 2 offensiva mittfältare). Vi kommer
att fortsätta jobba under vintern med att sätta vårt arbetssätt ännu mer och tydligare (och möjligen också mer
lättförståeligt). Sen kommer grunderna i hur vi vill spela fotboll ändå fortfarande vara desamma.
OBS! Titta igenom dokumentet med vårt Arbetssätt & Roller. Jag är medveten om att det är mycket text och
mastigt material men försök framför allt skaffa dig en helhetsbild av hur vi vill spela vår fotboll och vad som är
relevant för den/de positioner du normalt spelar i. Det kretsar mycket kring de sex olika skeenden som fotboll
i grunden består av. Det är också ett dokument som du kan ha att fortsätta titta i över vintern fram mot nya
aktiviteter i vår.

Med vänliga hälsningar
Bosse Eriholm
Distriktsförbundskapten F04
E-post: bosse.eriholm@hotmail.com
Tfn (mobil): 070-536 28 28

Jörgen Nyberg
Spelarutbildare Flick, VFF
E-post: jorgen@vff.se

