Föreningsnytt nummer 2 2012
Här kommer årets andra Föreningsnytt med lite samlad information från Östergötlands
Fotbollförbund (ÖFF).
Detta händer inom ÖFF:
SvFF:s nytillträdde ordförande Karl-Erik Nilsson ledde Östergötlands Fotbollförbunds 95:e
årsmöte på Valla Folkhögskola, onsdagen den 14 mars. Det skedde inga förändringar i
styrelsen, utan sammansättningen är den samma som i fjol. Åsa Narby från Linköping
valdes in som ny revisor efter att Ingemar Larsson på egen begären avböjt omval efter 31 år
som revisor. 2011 års verksamhet slutade med ett överskott på 21 000 kr och budgeten för
2012 är i balans.
Vi kan också glädjande berätta att förbundet i år kommer att fortsätta samarbetet med
Länsförsäkringar Östgöta angående Respekt i Fotboll och med BT runt ÖFF:s
lägerverksamhet.
Tävlingsfrågor:
Tävlingssäsongen har inletts (Östgötacupens första matcher är redan spelade, resten av
matcherna i första omgången spelas senast 1 april).
Östergötlands deltagare i årets upplaga av Svenska Cupen för Damlag är: Eneby BK,
Norrköping City DFF samt Smedby AIS.
Herrcupen byter säsong till höst-vår och vilka östgötalagen blir där är inte till 100 % klart
ännu.
Ytterligare glädjeämnen är att antalet anmälda lag till årets ungdomsserier har ökat i
jämförelse med förra året. Likaså upplevde vi träffen med föreningarnas ungdomsansvariga i
början av mars månad som oerhört givande och positiv, kryddad med förbundskapten
Tommy Söderberg föreläsning! Som vi tidigare har informerat om så införs i år elektroniska
laguppställningsrapporter för ungdomslag 12 år och äldre.
Alla ungdomsserier är nu lottade och finns tillgängliga på ÖFF:s hemsida.
Som ni också säkert känner till så ger inte ÖFF ut någon tävlingskalender, utan hänvisar i
alla tänkbara tävlingsfrågor till hemsidan. Vi uppmanar alla lagansvariga att i god tid inför
seriestart, ta del av 2012 års tävlingsreglemente som nu ligger på hemsidan under rubriken
”Tävlingsfrågor” och underrubrik ”Reglementen”. Observera att det är alla medverkandes
skyldighet att känna till de gällande bestämmelserna (föreningens, ledarens, spelarens och
funktionärens). Oerhört viktigt är också alla föreningar lagt upp sina respektive lagansvariga
(lagledare) med telefonnummer och e-post i FOGIS, så att informationen blir tillgänglig (på
hemsidan) och att motståndarna kan ringa! Ange även dräktfärg ex röd, vit, blå (tröja, byxa,
strumpa) på samtliga lag. För alla lag som använder elektroniska matchrapporter, är det
mycket viktigt att klockslag (matchstart) för alla matcher är inlagda i systemet - annars
fungerar inte den elektroniska laguppställningen! Era tider (klockslag) läggs endast in i
systemet av ÖFF:s tävlingsavdelning, så med andra ord meddela alltid er tid för matchstart
in till: tjonne.andersson@osterg.rf.se (gällande seniorfotboll) eller till
stefan.nygren@osterg.rf.se (gällande junior- och ungdomsfotboll).

Domarfrågor:
ÖFF:s domarkommitté tillsammans med våra Distriktsinstruktörer är inne i en hektisk
period när det gäller utbildning och fortbildning av domare. För närvarande är det de helt
nya domarna som ska utbildas på Steg 1. Positivt är att båda våra planerade kurser är
överfulla varför vi nu inte kan ta emot fler anmälningar. Om behov uppkommer så försöker
vi förstås att arrangera ytterligare en nybörjarkurs.
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. Ta 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 och ledare.
I våra domarklubbar är det också full aktivitet med bl a löptest för domare och tillsättning
av 100-tals träningsmatcher.
Lägerverksamhet, Landslagets Fotbollsskola och fortbildning för tränare:
Glöm inte att anmäla era spelare till ÖFF:s populära utbildningsläger i juni, 12-14 år. Sista
anmälningsdag är 4 maj. Målvaktsskolan, 13-16 år, genomförs 4-6 augusti, sista
anmälningsdag 4 juni.
Kom ihåg att anmäla er förening till sommarens blågula fest - Landslagets Fotbollsskola!
Sista dagen för att anmäla er förening är den 16 april. För anmälan och/eller för mer
information gå in på www.landslagetsfotbollsskola.se
Glädjande nog kommer ÖFF att genomföra den högsta tränarutbildningen på basnivån,
Diplomkursen, den 17-20 maj i Linköping. 23 deltagare har kvalificerat sig till den
utbildningen.
I Motala fortsätter satsningen på FC Motala där föreningarna samarbetar för en bättre
fotboll. Bl a har det (25 mars) genomförts en fortbildning med flera av Östergötlands allra
främsta instruktörer. På plats i Motala var Niklas Egnell, Stefan Hellberg och Kent
Hellström. 14 april arrangeras sedan tjejzon på Idrottsparken där Motalas flickspelare
kommer att få en heldag med inspirerande träningar och teori.
Energismart förening
Positivt har det i den fjärde fördelningen från SvFF och E.ON: s energifond fördelats bidrag
till fem föreningar i Östergötland; Malexander IF, Skärblacka IF, Stjärnorps SK, Borggårds
IK och Horn-Hycklinge IF. Totalt har 265 000 kr delats ur energifonden till föreningarna i
Östergötland fram till dags datum. Ni som vill driftoptimera er anläggning och sänka era
energikostnader glöm inte att söka från energifonden. Ni kan gå in på ÖFF:s hemsida och
klicka upp Landsbygdsprojektet så finner ni mer information.
Idrottslyftet
31 mars är sista ansökan för Idrottslyftet så pengarna kommer att fördelas i början av april.
Östergötland har som vanligt cirka 2 miljoner kr att fördela till länets föreningar för
satsningar på föreningsutveckling samt barn- och ungdomsfotboll.
Tillönskar Er alla en riktigt fortsatt bra fotbollssäsong 2012!
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