VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

TRU-möte 2011-10-04
Minnesanteckningar
Närvarande från Västmanlands FF:
Birger Jonsson
Lino Massaro
Lars Granqvist
Kjell Eklöf
Stefan Andersson

Ordförande VFF
Ordförande VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Adjungerad sekreterare VFF:s Ungdomskommitté (tjänsteman)

Närvarande från föreningar: (29 personer från 17 föreningar)
Arboga Södra IF
Dingtuna GIF
Gideonsbergs IF
IFK Västerås FK
IK Franke
IK Oden
Irsta IF
Kolsva IF
Köping FF
Rytterne IS
Sala FF
Skiljebo SK
Skultuna IS
Surahammars FK
Syrianska IF Kerburan
Västerfärnebo AIK
Västerås BK 30

Torbjörn Gyllestad (ungdomskommitté) och Mats Malmkvist (tränare)
Sten-Erik Zetterwall (ordf.) och Richard Strandberg (tränare)
Per-Olof Persson (utvecklingschef)
Birger Brodahl (sportchef) och Susanne Lindqvist (kanslist)
Kimmo Ollila (ordf.) och Magnus Hellström (kanslist)
Alberto Nicolai (ordf.) och Essam Ahemed (ungdomsanvarig)
Peter Svärd (tränare), Per Ekström (tränare) och Stefan Borsos (tränare)
Joakim Andersson (ungdomsansvarig) och Kai Lahtela (tränare)
Peter Skantz (ungdomsansvarig) och Anneli Arnelind (ungdomsansvarig)
Niklas Rådberg (tränare)
Anna Rönnings (sekr./ungdomsansv.) och Lars Johansson (ungdomsansv.)
David Schanzer-Larsen (ordf. ungd.sekt.) och Hans Wredling (ungd.sekt.)
Maria Klingberg (kanslist) och Linda Eriksson (sportansvarig ungdom)
Greger Eriksson (ungdomskommitté, tränare)
Kristoffer Lövberg (kanslist)
Anki Hallström (ungdomsansvarig)
Sverker Hellström (kanslist)

På agendan:
 Genomgång av dokumentet TRU 2011
 Representation gällande 12-åriga lag i P13 DM/ Divisionsspel (VFF)
Mötet enades om att ingen regeländring gällande det befintliga undantaget för 12-åringar
ska ske. (Se TRU – RB kap 1. Sid. 13)
 Anmälningsavgifter - Föreningar påpekade att höjningen inför 2011 som kom
efter TRU 2010 fick konsekvenser för föreningarnas budget 2011
Mötet endes om att avgifter ska finnas på TRU-mötens agenda i framtiden

 Svealandskonferens Ungdom (gemensamma bestämmelser)
 Lino Massaro informerade om agendan och att UK deltar
Seriespel *Vid vilken ålder skall vi spela med serietabeller? *Inbjudan och
anmälningstider för seriespel. *Hur arbetar vi vidare med det regionala
seriespelet? *Dispenser/överåriga. *Divisionsregler. *Övergångar under
pågående spelterminer för spelare under 15 år.
Cuper *Föreskrifter som gäller i Svealand. *Vid vilken ålder skall vi spela med
tabellräkning och slutspel? *Tillstånd för att spela i annat distrikt, hur följa upp?
 Sammanställning gällande tabeller i distrikten
Lino Massaro redovisade en ny sammanställning på samtliga distrikts redovisning
av tabeller fr.o.m. 2012.

 Spel utan tabeller för 10-åringar fr.o.m. 2012
 Birger Jonsson informerade kort om den forskning som ligger bakom.
Forskningsrapporterna har legat ute på VFF:s hemsida tidigare och ska återigen delges tydligare.
 Västerås BK 30 (flickor) och IK Oden (pojkar) har under 2011 arrangerat seriespel för 10 åringar
både med tabeller och utan tabeller. Båda föreningarna har enbart goda erfarenheter av seriespel
utan tabeller i jämförelse med seriespel med tabeller där klimatet varit avsevärt mycket sämre.
 Lino Massaro informerade om att VFF inlämnat en motion till representationskapsmötet om mjuk
övergång

 Seriespel 9-10 år administreras av VFF fr.o.m. 2012
 Birger Jonsson informerade om bakgrunden till varför VFF ska administrera och arrangera detta.
Delvis beror det på att fler föreningar har velat vara med att konkurrera om ekonomin men
framförallt för att säkerställa kvaliteten på genomförandet.
 Oavsett seriespel med eller utan tabeller så kommer alla resultat att redovisas som tidigare. Detta
möjliggör nivåanpassning till hösten.
 Anmälan och lottningen kommer om möjligt att ske geografiskt.
Jämför med tidigare uppdelning ”Södra-serier” i ”västra delen” och övriga serier i ”östra delen”.

 Övergångar under spelterminer/lån av spelare till cup (spelare t.o.m. 14 år)
 Lino Massaro informerade om en ny ansökningsblankett som är på gång.
Den ska användas vid övergångar under speltermin då föreningar är överens och vid lån av spelare
till cupspel. Lån av spelare kan dock endast beviljas till cupspel under seriespelets uppehåll samt om
arrangör bifogar godkännande för lån av spelare tillhörande annan förening.
 Spelarövergångar utan föreningars vetskap och värvningar i yngre åldrar förekommer ibland och
kan påverka föreningar med få spelare.
Mötet önskade att ämnet ska ta upp i VFF:s styrelse

 Övriga inkomna diskussionsämnen
 Föreningar ska inte anmäla fler lag än de har spelare till (Arboga Södra IF)
Lag som anmäler sig till för många serier får svårt att boka in matcher vilket påverkar flera andra lag
som får svårt att planera sina egna matcher i god tid.
Mötet enades om att föreningarna måste ta ett större ansvar vid anmälan till tävlingar. VFF ska ge tydligare
information om detta och titta över hur många föreningsadministratörer som finns i resp. förening.
 F16-17 Divisionsspel. Bättre med rena åldersklasser Elit/pokal (Arboga Södra IF)
Mötet diskuterade problemet med minskat antal lag och alltmer blandade åldrar.
Behövs ett samarbete mellan distrikten? Har vi för många u-lag?
 Poolspel 7-8 år. Antal sammandrag (IFK Västerås FK, Västerås SK Ungdom)
Diverse cuper i Västerås påverkar poolspelen.
Mötet enades om antalet sammandrag enligt följande…
7-åringar ska ha 3 vår och 3 höst i västra regionen (Arbogas Södras poolspel)
7-åringar ska ha 2 vår och 2 höst i östra regionen (övriga poolspel)
8-åringar ska ha 4 vår och 4 höst i västra regionen (Arbogas Södras poolspel)
8-åringar ska ha 3 vår och 2 höst i östra regionen (övriga poolspel)
 Domare. Utbildning/domarlegitimation (Irsta IF)
Domare utan utbildning… Har vi för få utbildade domare?
I så fall blir de bättre med legitimation?
VFF tar med frågan till Domarkommittén

 Omklädningsrum (Västerfärnebo AIK FK)
Tillgång ges ibland försent.
Enligt Tävlingsbestämmelserna med tillägg gällande Västmanland ska bortalag ha beredas tillträde till
idrottsplats och omklädningsrum senast 60 min före matchstart.
Mötet enades om att det är för dålig kommunikation mellan ledare.
 Inbjudan till match senast 14 dagar innan (Västerfärnebo AIK FK)
Mötet enades om att det som gäller står redan i TRU.
För dålig kommunikation mellan ledare.
 Kontaktuppgifter i spelprogram (Västerfärnebo AIK FK)
Mötet enades om att föreningarna måste ta ett större ansvar vid anmälan till tävlingar samt uppdatera
kontaktpersoner om det blir förändringar under säsongen.
 Laguppställningar (Västerfärnebo AIK FK)
Mötet enades om att det som gäller står redan i TRU.
Spelarförteckning ska finnas via samtliga matcher och innehålla personnummer med 10 siffror.
 Våra ungdomslag 10-11 år vill spela i serier med tabeller (Skiljebo SK)
Skiljebo vill med detta göra en markering
Västmanlands Fotbollförbund
Ungdomskommittén
g.m. Stefan Andersson

