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Som nytillträdd ordförande i Dalslands
Fotbollförbund känner
jag mig oerhört inspirerad men
ödmjuk inför uppgiften.
Jag har sett vikten av fotboll för
individen,man får en tillhörighet,man
blir sedd,hörd och bekräftad.
Jag ser också vilken stor betydelse
föreningslivet har för samhället,vad
hade Sverige varit utan alla ideella
krafter som kämpar vecka ut och
vecka in med våra barn och
ungdomar?
För många är fotboll motion och
gemenskap medan för andra
kan det vara drömmen och den stora
möjligheten.
För mig har det varit en blandning

av det där,jag har spelat allt från
div 7 till superettan. Så jag har känt
och sett hur positiv fotbollen är och
varit på så många olika sätt.
Därför är jag väldigt glad att se
Svenska Fotbollsförbundets
satsning på nya spelformer för barn
och ungdomar. Dessa spelformer
introduceras i år men blir
obligatoriska först nästa år.
Det kommer gynna både individen
och klubbarna,inte minst de som
har få spelare att tillgå. Vi kommer
hjälpa till att handleda kring detta
och även ge enkla utbildningar för
ledare och föräldrar.
Nu börjar fotbollssäsongen dra
igång på allvar,finns det något
bättre? Jag vill passa på att önska
alla lycka till.
På återhörande.
Mvh Markus Svensson
Ordförande
Dalslands Fotbollförbund
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Seriestart säsong 2018

18-20 juni VM Läger 2018
Herrar
Div 4 Bohuslän/Dal 14 april
Div 5 Dalsland

28 april

Div 6 Dalsland

29 april

Div 7 Dalsland

29 april

Damer
Div 3 Bohuslän/Dal 13 april
Div 4 Dalsland

20 april

Inbjudan till 7 mot 7
sammandrag är nu ute hos
era föreningar och vi hoppas
ni tar chansen att anmäla lag
till denna nya spelform.
Dalslands administerar
damer 7 mot 7
Bohuslän administerar
herrar 7 mot 7

Ny domarutbildning from
2018 för barn & ungdom
3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7
får en egen utbildning med
inriktning barnfotboll och
9mot 9, 11 mot 11 får en
med inriktning ungdom.
Leif Källén & Roland
Strandh är ute och håller i
dessa föreningsutbildningar
under våren.

Även i år bjuder vi in till läger för alla
tjejer och killar födda 02-04. Temat
kommer att vara sommarens VM i
Ryssland och vi kommer bland annat
att se Sverige – Sydkorea på storbild
under måndagen. Träningarna
kommer att ha speciella teman och vi
kommer även ha ett speciellt spår
kring målvakterna och deras roll.
Anmälan sker via länken nedan eller
via vår hemsida
dalsland.svenskfotboll.se.
Priset för VM-lägret är 500 kr vilket
inkluderar lunch, frukt, t-shirt, boll och
vattenflaska. Dessutom har vi utbildade
instruktörer på plats som ska göra detta
läger till ett bra utbildningstillfälle för
våra unga spelare.
VÄLKOMNA!!
https://start.landslagetsfotbollsskola.se/s
how_club?club_id=11042

Integration extra tjänster
Dalslands FF har i samarbete med Kerstin
Carlsson, Framtidsbygder Dalsland, informerat
och fått till extra tjänster ute i föreningar.
IFK Åmål , Håfreströms IF , Färgelanda IF ,
Kroppefjälls IF är några som fått till denna
fantastiska lösning.

Vi från kansliet kommer ut och hjälper er
som vill ha råd och stöd i hur ni startar upp
detta arbete.

Nya Spelformer & dess nya spelregler
Under arbetet med SvFF:s
Spelarutbildningsplan framkom det
att valet av spelform i förhållande
till planens yta och form var en
avgörande faktor när det gäller
lärande. Likaså fanns det all
anledning att se matchen i barnoch ungdomsfotboll som en del av
träningen. Planen för lärande ska
på ett naturligt sätt bestå av både
träning och match, där
utgångspunkten är barnens bästa
och deras behov. Om barnen får
möjlighet att röra bollen ofta och
ta många beslut har det en positiv
påverkan på deras utveckling av
fotbollens färdigheter och deras
spelförståelse. Den kombinationen
skapar bästa möjliga
förutsättningar för passion för
fotboll och ett livslångt intresse.

För att kunna uppnå detta
introduceras nya begrepp, som t.ex.
retreat line, i spelreglerna för barnoch år)
De nya spelreglerna för barn- och
ungdomsfotboll är till fullo baserade
på barnrättsperspektivet och de nya
nationella spelformerna. De fem
spelformerna är 3 mot 3 (6–7 år), 5
mot 5 (8–9 år), 7 mot 7 (10–12 år), 9
mot 9 (13–14 år) samt 11 mot 11 (15–
19 år).
http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationellaspelformer/sammanfattning-av-spelformerna/
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Dynamo projektet
våren 2016-2018

Dynamo föreningsbesök
Till sist vill vi berätta lite om vårt
Dynamo projekt , Maria Pettersson
Lans & Mikael Israelsson har varit
ute på föreningsbesök . De
föreningarna ni ser till vänster har fått
2 -3 besök av oss. Vi har kartlagt
föreningen, scannat av den och fått
fram prio områden /punkter att jobba
med. Vi från DFF har stöttat och
funnits till hands under resan och vi
har fått mycket positiv respons.

Frändefors IF
Brålanda IF
Kroppefjälls IF
IF Viken
Eds FF
IFK Åmål
Här kommer två exempel föreningar
Bäckefors IF
Dals Långeds IK fick hjälp med att få igång
sin ungdomssektion. De fick en
Melleruds IF
sammankallande som även valdes in i
på föreningens årsmöte. Den
Dals Långeds IK styrelsen
sammankallande har gjort att det nu har
startat en dialog mellan ledarna på ett
Åsebro IF
bättre sätt, möten har börjat bokas in och
Bengtsfors IF
länken med styrelsen blir bättre.
Bäckefors IF hade en utmaning med
Tösse IF
arbetet i styrelsen. Efter ett möte
bestämdes det att kalla till stormöte som
DFF hjälpte till att organisera. Detta möte
var välbesökt och resulterade i en
hemside-ansvarig,3 nya
styrelsemedlemmar varav en blev
ordförande. Lite senare ordnades även en
kassör fram. Även Bäckefors IF tycker att
de fick en kick i rätt riktning och att det
nu känns positivt i arbetet.

GDPR-EN ALLMÄN BESKRIVNING
GDPR står för General Data Protection Data
Regulation - eller Dataskyddsförordningen som den
heter på på svenska - och är en förordning som
börjar gälla inom EU: s medlemsstater från den 25
maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att
gälla som lag i Sverige och ersätta den befintliga
personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den
nya förordningen är att ge ett modernare
dataskydd för individer mer anpassat för den
digitala utveckling som skett de senaste åren.

http://dalsland.svenskfotboll.se/gdpr/
Länk till Datainspektionen
Länk till Riksidrottsförbundet
Länk till Svenska FF
Arbetsbok för föreningars
personuppgiftshantering (PDFdokument, 927 kB)

FORTBILDNING
U-TRÄNARE
Tema: Hur utvecklar vi nästa
generations fotbollsspelare?
Här kommer ett jättebra tillfälle för dig
som jobbar med de lite äldre
ungdomsspelarna i vårt distrikt. Du får
vid detta tillfälle möjligheten att träffa
ungdomsledare från andra distrikt
samt höra hur Svenska
Fotbollsförbundet ser på hur man kan
utveckla unga spelare. Vi kommer även
att höra från Magnus Edlund hur det
fungerar i en elitmiljö.
Under dagen kommer vi förutom att
diskutera ungdomsfotboll även se en
landskamp: Sverige – Turkiet P16 på
Siljevi IP i Grebbestad.

Välkommen med din anmälan
senast 15/5.

