Utvärderingsmöte 15-17 års-lag BFF/DFF 2018-10-24
Grupparbete 1, Vilka positiva erfarenheter har vi från spelåret?


Motstånd:
o



Bemötande:
o



Just spel

Domare:
o



Fina arenor runt om i båda distrikten, bra reseavstånd

Fair Play:
o



Bra bemötande på de flesta arenorna

Arenor:
o



Jämna matcher, bra med dubbelmöte

Bra med distriktsdomare, bra nivå på domarna, duktiga unga domare

Övrigt:
o

Vi är alla ganska nöjda totalt sett

Grupparbete 2, Är det något som skavt?
Sorterat per respektive frågeområde

Serieindelning – Antal lag, reseavstånd, jämna matcher (bra utbildningsmiljö), WO etc


vissa resor, för många lag i föreningen – inget underlag, minst 10 lag per serie, kval
för jämnare pojkserier, önska antal matcher vid serieanmälan, för många WO,
önskvärt med 15-20 matcher, WO avgift BFF/DFF, för lite matcher, lämnar WO trots
att spelare finns, vill göra om P16-17 till P16-18, 11-manna när man är 14 år,
samverka flera distrikt, Div 2 pojk för få lag, vill spela i Västergötland, för få matcher,
fler lag i serien, tillåtande till spel utanför distriktet om ingen lämplig serie finns,
förslag till serier innan anmälan

Arrangemang – Kallelser, mottagande, planer, omklädningsrum etc


ju större förening ju sämre mottagande, man skall ha tillgång till omklädningsrum en
timma före matchstart, reseavstånd vardagar, mindre tävlingsinriktning på seriespel
– inför cuper för toppning,

Matchändringar – Hur har det funkat …


svårt att hitta speldag vid matchändring, för sena matcher vardagar, motståndare
försöker bestämma vår hemmamatch, planera u-lagen på bra matchtider för att
slippa matchändring, bättre planering vid matchplanering, matchändringar där det är
oklart vem som ändrat,

Dispenser – Har systemet med generella dispenser funkat, följer vi intentionerna i de
”sportsliga värderingarna”




svårt med dispenser på flicksidan då fysisk utveckling kan skifta stort, missbruk av
dispenser är ett ledarproblem, Klara direktiv från BFF/DFF, föreningspolicy –
toppning, Dispenser skapar oreda, skillnad dispenser pojk & flick?
flera dispensärenden till TK p.g.a. oenighet, se på Västergötlands regler för överåriga
(rekommenderad ålder),
Att tänka på 2019
o För flera småföreningar är dispenser en förutsättning för seriespel,

Domarsituationen – Rätt nivå och kompetens på domarna, linjedomare, mm


slarv med matchrapport från domare, domare för tillåtande till drag i armar och
språkbruk, Attityd mot domare, fult språk på plan, bakfull domare, ojämn kvalitet på
domare, lägger inte in i FOGIS, saknar linjedomare, hur få fler domare, äldre orörliga
domare,

Övrigt


för mycket hysch-hysch, för tidigt upp i seniorspel, Bohusdistrikt prioriteras ej mot
närliggande distrikt, retreatlinje funkade inte (14 årsserie), seniorlag dränerar
u-lagen, alla ser inte till barnens bästa, Futsalserie DM, BFF svarar inte på anmälan,
tjafs o gliringar mellan spelare, skrikande ledare/föräldrar, ingen kvittens/respons vid
anmälan till förbund (BFF)

Grupparbete 2, Är det något som skavt?
Sorterat per vilken nivå vi ansåg skulle hantera frågan

Organisation (Distriktsförbund)


BFF svarar inte på anmälan, tjafs o gliringar mellan spelare, skrikande
ledare/föräldrar, WO avgift BFF/DFF, för lite matcher, alla ser inte till barnens bästa,
lägger inte in i FOGIS, lämnar WO trots att spelare finns, vill göra om P16-17 till P1618, 11-manna när man är 14 år, samverka flera distrikt, Div 2 pojk för få lag, saknar
linjedomare, hur få fler domare, vill spela i Västergötland, se på Västergötlands regler
för överåriga (rekommenderad ålder), för få matcher, fler lag i serien,
matchändringar där det är oklart vem som ändrat, äldre orörliga domare, ingen
kvittens/respons vid anmälan till förbund, tillåtande till spel utanför distriktet om
ingen lämplig serie finns, förslag till serier innan anmälan.

Mål med verksamheten


Dispenser skapar oreda, minst 10 lag per serie, för tidigt upp i seniorspel, bakfull
domare, ojämn kvalitet på domare, Bohusdistrikt prioriteras ej mot närliggande
distrikt, retreatlinje funkade inte (14 årsserie), seniorlag dränerar u-lagen, kval för
jämnare pojkserier, önska antal matcher vid serieanmälan, för många WO, bättre
planering vid matchplanering, önskvärt med 15-20 matcher, Futsalserie DM, skillnad
dispenser pojk & flick?, mindre tävlingsinriktning på seriespel – inför cuper för
toppning, flera dispensärenden till TK pga oenighet

Kommunikation


Klara direktiv från BFF/DFF, för sena matcher vardagar, vissa resor, för mycket hyschhysch, motståndare försöker bestämma vår hemmamatch, ju större förening ju
sämre mottagande, man skall ha tillgång till omklädningsrum en timma före
matchstart, reseavstånd vardagar, för många lag förening – inget underlag, planera
u-lagen på bra matchtider för att slippa matchändring, föreningspolicy – toppning,

Individ


Attityd mot domare, fult språk på plan, slarv med matchrapport från domare, svårt
med dispenser på flicksidan då fysisk utveckling kan skifta stort, missbruk av
dispenser är ett ledarproblem, svårt att hitta speldag vid matchändring, domare för
tillåtande till drag i armar och språkbruk
Paul 2018-11-02

