U-Sektionen
Protokoll från ungdomsledarmöte
Datum och plats:

7/10 – 2014. Klubbstugan

Från:

Paul Asterland, Kenneth Sjöström

Närvarande:

Namn
Paul Asterland
Kenneth 2Sjöström
Emma Svensson
Johan Olsson
Oscar Jonsson
Oscar Månsson
Jesper Persson
Daniel Lönnblad
Martin Weberg
Viktor Hamberg
Michael Eklund
Fredrik Gustavsson
Jonas Persson
Micke Dahl
Jonas Pålsson
Jonny Bjelk
Martin Michel
Arne Johnsson

Lag
F00/01 + Sektionsledare u-sektionen
P98
F03-05
P05
P99
P99
P09
P08
P07
F06/07
P04
P03
P02
P02
P00/01
P00/01
Utbildningssamordnare
Utbildningssamordnare
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Mötesanteckningar
1

Mötesnärvaro
13 av 15 lag var representerade.

2

Utestående punkter från förra mötet
•
•

•

3

Paul

2 extra 5-mannamål
o Målen ägs inte av Dalby GIF. Frågan om skall tas upp i nästa
möte mellan styrelsen och kommunen den 8/10.
Inkonsekvent planmärkning
o A, B, C och D används av kommunen - svårt att ändra. Paul
kommer att anpassa vårens träningsschema till kommunens
“nomenklatur”.
Hemsidan
o Ajourneras till nästa möte

Läget i lagen

Paul

Inga stora förändringar sedan förra mötet.
Följande ledarlag har endast 2 aktiva ledare och signalerar att de behöver
förstärkas:
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P99
P00/01
P05
P08

P98: Stora förändringar väntar. Laget kommer att påverkas mycket av hur det
går för HA i seriekvalet och hur den truppen kommer att se ut nästa säsong.
Men hur det än blir så kommer P98 att lämna Ungdomssektionen och gå upp i
Seniorsektionen.
P99: Består av 2 ledare (en 3:e studerar utomlands) och en tupp på 19 spelare.
Skulle behöva förstärkning på tränarsidan.
P00-01: Har (efter sammanslagningen) två tränare. Positiv utveckling på
sistone – två P00 från SSIF provtränar med laget.
P02: Består av 5 tränare/ledare och 32 spelare i truppen. Har spelat med 3 lag i
serien under året!
P03: Kombinerat lag mellan Dalby GIF och Torna Hällestads IF. Har spelare
från SSIF som provtränar.
Laget har 4 tränare (2 från Dalby och 2 från TH), samt 2 ledare som stöttar vid
behov.
P04: Består av 4 tränare/ledare och 22 spelare i truppen. Har bra stöd från
föräldrarna.
P05: Består av 2 ledare och 13 barn i truppen. Behöver fler tränare/ledare!
P07: Består av 4 tränare/ledare, 2 föräldrarepresentanter och 23 barn i truppen.
P08: Består av ”1,5” tränare och 11 spelare i truppen
P09/10: Består av 4 ledare och ca 15-20 barn i truppen.
F00/01: Har tappat en spelare från Dalby och 3 från Genarp, samt 1 tränare
(från Genarp).
Består av 2 tränare, 2 ledare och 15 tjejer (10 från Dalby, 5 från Genarp).
Lånar en ”målvakt” från DamU till sina matcher, samt stöttar DamU med
spelare vid behov (hittills 2-3 per gång)
F03-05: Består av 3 tränare/ledare och 17 spelare i truppen

4

F02: Hittills enbart bestående av tjejer från Genarp - ska få vinterträningstid i
Dalby och försöka rekrytera Dalbytjejer till laget.
Säsongsavslutning
Lag från 8 år (i år P06/F06) går på ”stora” avslutningen. Yngre lag har egen
avslutning med fotbollsskolan.
Frågan om gränsdragningen mellan Fotbollsskolan och Serielag
aktualiserades. Tidigare har ”stora” avslutningen gällt lag på 7- och 11mannaplan (dvs från 9 år). Men i och med att P/F06 (8 åringar) var med på
stora avslutningen i fjor så får de vara med i år också.
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Utbildningar
Arne har skickat in anmälningar för de som meddelat att de vill gå
kompletteringar av Bas programmet.
Det har kommit in 8 anmälningar till kursen ”Barnfotboll”. Det är önskvärt
med ett par anmälningar till för att kursen säkert ska bli av.
Vinterträningar
• De preliminära vinterträningstiderna presenterades och diskuterades.
De börjar sent i år – på måndag den 27 oktober (v44), dvs ca 2 veckor
senare än föregående år!
• Arbetet med att lägga detta pussel pågår fortfarande eftersom P02 blev
utbokade från den önskade tiden på fredagar kl 17:30-19.
• Eftersom det redan nu är för mörkt för att köra på naturgräset så är
förslaget att gå över vinterträningstider tidigare. Förhoppningen var att
starta redan vecka 42 (13 oktober) – men det gick inte p.g.a. att vårt
förslag inter godkändes och blev tvunget att revideras.
• Jobbet att knyta ihop de utestående punkterna pågår och
förhoppningsvis kan vi köra fr.o.m. v43. U-sektionen kommer att
meddela när det är dags – men var beredda att det kan bli på ”stolpe
in”, dvs i sista timmen!
Matchläggare behövs!
• Elias Nilsson har ingen möjlighet att fortsätta - vi behöver en ersättare
med ordningssinne och administrativa egenskaper.
• Kolla med era föräldralag, släktingar (kanske någon pigg moroch/eller farförälder)!
• Upgifter: matchläggning innan seriestarten, administration av
matchändringar under seriespelet och träningsmatcher under
försäsongen
Bollsvinn
• Målet är att alla lag som spelar med 4:or och 5:or ska få lagbollar till
nästa säsong. 60 st. 4:or är beställda och levererade, och första lag att få
ut lagbollar blir P02.
• Samtliga bollar märks med lagnamn.
• Förlorade bollar ersätts av respektive lags lagkassa.
• 3:or kommer att finnas kvar i tunnor som idag.
• Koner och västar kommer att fortsätta vara gemensamma.
• På nästa möte försöker vi fatta beslut om ombyggnad av bollboden, för
att systemet med lagbollar ska fungera så smidigt som möjligt.
Inför och efter matcher
Micke påminde om att vi MÅSTE ha matchvärdar på alla matcher där vi har
ungdomsdomare. Gärna två matchvärdar vid varje tillfälle!
Vi måste också se till att både egna och bortalagets omklädningsrum är
sopade och låsta efter matcher.
Erfarenheter från cuper
Det efterfrågades erfarenheter, bra och dåliga, från olika cuper lagen varit med
i. Detta för att värdera vilka cuper lagen ska satsa på nästa år.
Detta tas upp som en punkt på nästa möte.

Arne,
Martin

Paul

Paul

Paul + alla

Alla

Alla

Sanktionerade cuper kan man hitta på Skånebollens hemsida:
• Utomhus 2014
• Futsal
• Övriga Inomhus
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Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner
Paul
• Verksamhetsberättelsen (för 2014) är en reflektion (”backspegel”) av
årets säsong – och utgör en viktig informationskälla och underlag till
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse på årsmötet.
o Skickas till Paul (paul.asterland@gmail.com) senast 30
november
• Verksamhetsplanen (för 2015) ligger till grund för planering och
budgeteringen för nästa säsong. Det kan bli svårt att i efterhand äska
pengar till sådant som INTE finns med i verksamhetsplanen (och
budgeten).
o Skickas till Paul (paul.asterland@gmail.com) senast 18 januari
Matchställ
• Inventeringslista för matchställ kommer att skickas ut till lagen. Varje Kenneth
lag fyller i denna och skickar till Paul inför nästa möte.
Alla
• På nästa möte ska vi försöka spika tidplan och organisation för att
uppgradera matchställen inför nästa säsong.
Utrustning
Det kom önskemål om eventuella inköp av:
• 2 st. mini-mål, typ ”Coerver Coaching” el. innebandymål
• Koner “med hål i” – som ska kunna användas i fys och “snabba fötter”övningar.
Inför vinterträningen med 3 samtidiga lag på konstgräset, måste vi även se till
att 2 st. 11-mannamål till flyttas till konstgräsplanen.
Innefotboll
För att kunna vara med i inneturneringar måste spelarna registreras i Fogis för
innespel. Registrering kräver godkännande från målsman. Detta kan lösas
genom att föräldrar godkänner via mail att registreringen för utespel gäller
även för innespel.
Alla inomhusturneringar spelas med Futsal-regeler.
Nästa möte
4/11 klockan 19.15 i klubbstugan. Om vädret tillåter blir det också utepass.

Paul /
Kenneth
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