Föreningsnytt nummer 3 2012
Här kommer årets tredje Föreningsnytt med lite samlad information från
Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF).
Detta händer inom ÖFF:
Under 2009 genomfördes forskningsprojektet Knäkontrollstudien i svensk
flickfotboll. Studien är världens hittills största skadeförebyggande undersökning
inom idrott. Resultaten visar att nästan 2/3 av alla främre korsbandsskador hos
fotbollsspelande tonårstjejer kan förebyggas med ett speciellt uppvärmningsprogram. Ni finner studien och övningsprogrammet på ÖFF:s hemsida.
Östergötlands Fotbollförbund har inlett ett samarbete med Aktiva Ungdomar. Detta
för att ge våra föreningar och lag möjlighet att tjäna pengar på lättsålda produkter,
som kostar mellan 40 kr och 200 kr, med en vinst på 35 % av priset. Varorna
levereras fraktfritt och föreningarna betalar efter att man sålt produkterna.
Gå även in på www.aktivaungdomar.se och läs mer.
Den 9 november arrangeras lottningen till Dam-EM 2013 på Kolmårdens djurpark.
Inte mindre än 38 planskötare deltog på ÖFF:s konstgräsutbildning i Mjölby AI FF:s
lokaler på Vifolkavallen i mitten på maj.
Glädjande har vi lyckats genomföra Diplomkursen för 24 deltagande tränare den
17-20 maj i Linköping.
Tävlingsfrågor:
ÖFF har nu uppdaterat manualen (finns på ÖFF:s hemsida) för de sk sammandragen, dvs för matcherna som spelas i åldersgruppen 8-9 år.
ÖFF har under våren besökt nästan samtliga sammandrag för 8-årslag (ca100 lag),
där avsikten har varit att träffa föräldragrupper och informera om vikten av ett sunt
förhållningssätt till tävling. Förhoppningen är att besöken ska bidra till att
föräldrarna beter sig schyst mot både domare, motståndare och egna spelare.
Vi är oerhört nöjda med hur ungdomslagen lärt sig hantera övergången till
Elektronisk laguppställning. Frånsett några få enstaka matcher så har alla lärt sig
ta fram laguppställning på detta nya sätt. Bra jobbat, föreningsledare!
I samtliga serie- och cupmatcher administrerade av ÖFF, dock ej serier utan
resultatuppföljning, ska hemmalaget senast 1 timma efter avslutad match via sms
inrapportera slutresultatet.
Årets DM-finaler spelas i år lördagen den 25 augusti i Mjölby. Ni kan följa lagens
väg till finaldagen via vår hemsida.
Domarfrågor:
De allra flesta av årets utbildningar för våra domare har genomförts, det återstår
bara en extra Steg 1 samt Steg 2 och Ad-2 i distriktet. Steg 1 utökas i år med ett
frivilligt domarläger som arrangeras tillsammans med Finspångscupen i slutet av
juni. Här hoppas vi på ett 20-tal domare som via instruktörer och matcher får
möjlighet att utvecklas som domare samtidigt som man får vara med i en
domargemenskap och ha roligt tillsammans.
Domartillsättarna ute i våra domarklubbar gör, som vi blivit vana vid, ett
fantastiskt jobb med att få domare till varje match. Någon enstaka miss måste vi ha

överseende med tanke på det stora antal matcher som spelas varje vecka. Sen
hoppas vi att det även under hösten går att fullfölja seriespelet utan att behöva
ställa in matcher för att det saknas domare.
Respekt i Fotboll:
Tyvärr gör en del spelare/ledare tvärtemot vad vi trodde Respekt i Fotboll skulle
åstadkomma, och det har föranlett en del domare att redan nu fundera på att
”lägga visselpipan på hyllan”. De flesta av oss tycker nog att fotboll är bland det
roligaste som finns – så varför kan vi inte visa det genom att respektera vår
omgivning (domslut). Det är sorgligt att se så många anmälningar om grova
förseelser, vi hade nog hoppats att Respekt i Fotboll rejält skulle minska antalet
sådana anmälningar. Men … det kanske hade blivit ännu fler om vi inte gjort denna
satsning?
Som ett vaccin mot rasism - ett gott exempel från länsfotbollen:
Brokinds IF och Hemgårdarnas BK, på många sätt två väldigt olika klubbar, men
under ett tvådagarsläger på Kindvallen i Brokind blev de ett med varandra. Lägret
gick till stor del ut på samarbete, såväl fotbollsövningar som andra sociala
aktiviteter har genomförts.
– Det handlar om att gå utanför komfortzonen, att förvandla ”vi mot dem” till att i
stället bli ”vi med motståndaren”, säger Patrik Stålhammar ledare från Brokind.
Brokind och Hemgårdarna ser lägret som ett första led i ett långt samarbete.
– Vi hoppas kunna inspirera och utmana andra klubbar att göra samma sak som vi
gjort. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för integrationen i samhället, säger Jonny
Forsberg ledare från Hemgårdarna.
Lägerverksamhet och Landslagets Fotbollsskola:
Vi kan glädjas över att vi har med åtskilliga östgötaspelare i olika ungdomslandslag, närmare bestämt 9 flickspelare och 12 pojkspelare i åldern 15-19 år.
Vidare kan vi meddela att det är 33 föreningar (varav 4 helt nya) som i sommar
arrangerar Landslagets Fotbollsskola för ca 2 000 spelare.
Det finns fortfarande några platser kvar till ÖFF:s fotbollsläger för 12-, 13- och 14åringar. Har ni någon eller några ytterligare spelare som vill vara med, så hör av er
till Dan Elofsson, 013-20 33 14 eller på mejlen dan.elofsson@osterg.rf.se
För pojkar och flickor födda 1999-1996 arrangeras ett särskilt läger för målvakter
”ÖFF:s Målvaktsskola” den 4-6 augusti i Igelfors.
Idrottslyftet år 5:
Det finns fortfarande möjlighet att söka bidrag via Idrottslyftet, se ÖFF:s hemsida
för mer information.
Önskar en fortsatt bra fotbollssäsong och en riktigt skön sommar!
För Östergötlands Fotbollförbund
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