Konferens: Framtidens Futsal–
Nya nationella spelformer för barn- och ungdomar i
praktiken

5 mars 2022
Digital

Svenska Fotbollsförbundet samt Göteborgs Fotbollförbund inbjuder till konferens avseende
nya nationella spelformer för barn- och ungdomar. Konferensen sker digital där de nya
nationella spelformerna presenteras samt visa hur vi driver utveckling av spelarutbildning och
tränarutbildning i futsal. Tidigare har liknande konferenser arrangerats för implementering av
de nya nationella spelformer i fotboll. Denna gång är det futsalen som skall belysas därför har
vi valt att likt fotbollens motsvarigheten kalla denna konferens för – Framtidens Futsal
Kärnan i konferensen är det arbete som gjort kring tävling och spelformer för barn och
ungdomar i futsal. Ett arbete som till stor del påminner om det som nyligen genomfördes i
fotbollen. Tanken är att erbjuda fortbildning kopplat till dessa nya spelformer men också ge
möjlighet till att prata tävlings- och anläggningsutveckling.
Konferensen sträcker sig över en dag, 5 mars. Dagen består av information och utbildning för
konferensdeltagarna.
Vi har delat i eventet i två spår med olika målgrupper för respektive spår:
Spår 1 – Spelet:
Målgrupp är utbildningsansvarig i distriktet och personer som jobbar med futsal
tränarutbildningar och/eller spelarutbildning. Fokus ligger på fortbildning i futsal och hur
spelformerna utifrån ett spelarutvecklingsperspektiv lär sig grunderna i spelet.
Spår 2 – Anläggning:
Målgrupp är distriktspersonal från tävling eller anläggningssidan samt hallägare och
leverantörer. Hallägare och leverantörer blir informerade om de nya spelformerna som skall
gälla nationellt.

Spelformer
”Matchen“

Spelarutbildning

Tränarutbildning

Program lördag 5/3
09.00-11.00

Gemensam information om de nya nationella spelformerna

11.00-12.30

Uppdelning i grupper med fördjupning och fortbildning

12.30-13.30

Lunch

13.30-16.00

Forts. Uppdelning i grupper med fördjupning och fortbildning

16.00-17.00

Gemensamt arbete och avslutning

Priser och anmälan
Kostnadsfritt! Distriktet kan anmäla hur många som helst!
Sista anmälningsdag är 1 mars.
Anmälan återfinns på
http://gbgfotboll.se/utbildning/framtidens-futsal

Vid frågor eller ytterligare info vänligen kontakta
rolando.moncada@gbgfotboll.se, 031-7610705

Målgrupper – ytterligare info
•

•
•
•
•

Distriktspersonal: Konferensen ger er möjlighet att göra en plan på hur ni bör gå tillväga
för att implementera de nya spelformerna på hemmaplan. Säkerställ att ni får med alla
personer till båda spåren från ert distrikt. Varför inte bjuda med en
kommunrepresentant samt er SISU-konsulent?
Leverantörer: Detta är ett bra tillfälle att uppdatera sig om vad som kommer att
efterfrågas i den framtida barn- och ungdomsfutsal.
Föreningsrepresentanter: Det här är framtidens futsal. Hur kan ni förhålla er till den?
Planägare och kommuner: Vilka krav ställs nationellt på era hallar? Med nationella
spelformer ser det likadant ut i hela landet. Hur har andra kommunerna löst det?
Föreningslivet intressenter: Vad innehåller de nya spelformerna m.a.p värdegrund? Kan
spelformerna hjälpa oss till en mer inkluderande idrott?

