Föreningsnytt nummer 1 2012
Här kommer årets första Föreningsnytt med lite samlad information från Östergötlands
Fotbollförbund (ÖFF).
Detta händer inom ÖFF:
Under 2012 kommer ÖFF att driva följande fyra projekt/satsningar: ”Fotbollsföreningen som
bygdeutvecklare”, ”Föräldraprojektet”, ”Spelarutbildningsprojektet” och ”Respekt i Fotboll”.
Vi kan glädjas åt att besökarantalet på vår hemsida ökat och att vi under 2011 hade i snitt
320 000 sidvisningar per månad.
I skrivande stund har ÖFF tecknat samarbetsavtal för 2012 med följande företag:
Danske Bank, Norrköpings Tryckeri, Intersport, Umbro, Disktrasan och Fotofabriken.
Vi har inför denna säsong fått 7 nya medlemsföreningar: Peking Västra FC, FC Riverside,
IF Kick Back, Drothems IK, Norrköpings Akademiska, FK Elit och Irak Kulturcenter
Förening.
Dessa föreningar medverkade på ÖFF:s introduktionskväll för nystartade föreningar i
december månad.
ÖFF genomförs sitt Representantskapsmöte onsdagen den 15 februari kl 19.00 på Valla
Folkhögskola i Linköping.
Årsmötet äger rum onsdagen den 14 mars kl 18.30, också på Valla Folkhögskola.
Direkt efter mötet berättar Svenska Fotbollförbundets ledamot Karl-Erik Nilsson om sin och
svensk fotbolls kommande utmaningar.
Tävlingsfrågor:
I år införs elektroniska laguppställningsrapporter för ungdomslag 12 år och äldre.
ÖFF kommer att bjuda in till utbildning hur man tar fram elektronisk laguppställning.
Inbjudan skickas ut (via mail) och publiceras på vår hemsida om några veckor.
Seniorcuperna är lottade och ligger ute på vår hemsida. Herrcupen lockade i år 81 lag (att
jämföras med fjolårets 82). Till Danske Banks Damcup anmälde sig totalt 26 lag (30 ifjol).
ÖFF kommer inom kort att bjuda in till Spelordningsmöte, lördagen den 10 mars på Valla
Folkhögskola i Linköping.
25 augusti arrangeras Fotbollens dag med alla DM-finaler i Mjölby med Mjölby AI FF som
medarrangör.
Vi påminner också om att 10 februari är sista anmälningsdag för Klass 2-3 samt Senior 7manna, 11-manna P 14-16 samt F 14-16, 9-manna P 13-14 samt F 13-14, 7-manna P 1013 samt F 10-13 och ungdoms DM utomhus.
Resultat från Futsal DM:
P 17 Linghems SK – IFK Norrköping FK 4-2, P 16 IFK Norrköping FK – Linköpings FF U 2-0,
P 15 IFK Norrköping FK – IF Sylvia 2-0, P 14 Svärtinge SK – IFK Norrköping FK 3-2, F 17
Norrköping City DFF – Linköping Kenty DFF 5-2, F 15 Eneby BK – IK Östria Lambohov 3-2
och F 14 Lotorps IF – Lindö FF 4-3.
I åldersklasserna 17 och 15 representerar våra 2 finallag Östergötland i kommande SM
slutspel.
Domarfrågor:
Domarkommittén är inne i slutskedet när det gäller planering av all domarutbildning 2012.
Datum och platser finns på ÖFF:s hemsida. Steg 1 för domare (11-manna) kommer att
arrangeras i Linköping och Norrköping. Håll utkik på hemsidan och läs gärna informationen
om Steg 1 som finns där.

Föreningar som vill utbilda spelare/ledare till domare inom 5-/7-mannafotbollen kan
arrangera sådan utbildning själva. Dels finns ett material som ÖFF har tagit fram i
samarbete med SISU där fokus ligger på ledarskap. Tag kontakt med det lokala SISUkontoret för mer information. Det finns ytterligare ett material som med fördel kan
användas vid utbildning av 5-/7-mannadomare ”Redo för match”, en dvd + en handledning
som producerats av Smålands FF och som mycket väl lämpar sig att ta med vid en
domarutbildning för yngre spelare / ledare.
Fotbollsföreningen som bygdeutvecklare:
Det är full fart på vårt landsbygdsprojekt som nu går in på sitt sista år och faktiskt börjar
det hända en hel del ute i bygderna! Likaså har intresset för energieffektiviserande åtgärder
markant ökat, vilket SvFF:s och Eons förmånliga bidragsmöjligheter gjort möjligt (se vår
hemsida). Om ni inte kommit igång ännu, så är det inte för sent. Har ni tankar och idéer om
något som ni skulle vilja förverkliga i er fotbollsförening och bygd, så ta ett samtal med vår
projektledare Ibrahim Beganovic på tel 072-222 43 11.
Idrottslyftet:
ÖFF har fått ca 2 miljoner kr från Idrottslyftet som under 2012 ska fördelas på
föreningarnas barn- och ungdomsfotboll. Som förening kan man ansöka om medel via sin
IdrottOnline-sida. Prioriterade områden är bl a föreningsutveckling, få flera att börja med
fotboll, få ungdomar att hålla på längre, tränarutbildning och "Respekt i Fotboll". Mer info
om Idrottslyftet finns på ÖFF: s hemsida.
Spelar- och tränarutbildning:
ÖFF kommer att under februari månad skickat ut inbjudan till våra Utbildningsläger för
pojkar och flickor 12-14 år samt Målvaktsskola, se ÖFF:s hemsida. Sista anmälningsdag är
den 3 maj.
Kom ihåg att anmäla er förening till sommarens blågula fest - Landslagets Fotbollsskola!
Sista dagen för att anmäla er förening är den 31 mars. För anmälan och/eller för mer
information gå in på www.landslagetsfotbollsskola.se
Östgötalagen för P/F 95 ska spela SM-slutspel i slutet av januari i Jönköping.
ÖFF har ett gediget tränarutbildningsprogram för både bas 2 och bas 1. Kurserna
marknadsförs i första hand via hemsidan.
Övrigt:
Nu har Östergötlands första 9-manna konstgräsplan invigts på Skarpan i Linköpings södra
förorter.
I dagsläget saknar följande kommuner fullstora konstgräsplaner: Finspång, Kinda, Ödeshög,
Valdemarsvik, Vadstena och Ydre. I samtliga av dessa kommuner, utom Ydre, pågår dock
konkreta diskussioner med föreningar om konstgräsplaner.

Tillönskar Er alla en riktigt bra fotbollssäsong 2012!

För Östergötlands Fotbollförbund

Thomas Kölnäs
kanslichef

ÖFF:s hemsida: svenskfotboll.se/ostergotland

