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Utbildningsläger…

Tränarutbildning

Ca 1200 killar och tjejer, 13 år deltog 26 augusti på
23 utbildningsläger runt om i Småland.
Vi tackar samtliga arrangörsföreningar för ett mycket
bra arbete!

Dags att planera utbildning för föreningens ledare och
tränare. Bifogar folder med höstens tränarutbildningar
samt en utbildningsplan som kan sättas upp på
föreningens anslagstavla:
 Tränarutbildning: datum och orter
 Tränarutbildning: innehåll

Viktig tävlingsinformation
Bifogat finns ett blad om vad som gäller vid bl.a.
WO-matcher, matchändringar, utvisningar, att
arrangera cuper.

Inbjudan Pojk- och Juniorallsvenskan 2013
Senast 16 september skall intresseanmälan för pojkoch juniorallsvenskan vara Smålands FF tillhanda.
Även föreningar som deltar 2012 och är intresserade
2013 måste anmäla sig!

Inbjudan SM-kval i Futsal 2012/2013
Nu är det dags att anmäla till höstens och vinterns
Futsalspel. Bifogat finns inbjudan till SM-kval för P/F96
& 98. Kvalspelet är kvalificering för spel i SM.

Resultatrapportering – Skärpning efterlyses!
Trots upprepade påminnelser via e-post finns
ca. 200 ungdomsmatcher som är orapporterade.
Listan i utsändningen visar matcher till och med
23 augusti som ännu inte rapporterats. Om ni har
matcher på listan som inte är spelade måste dessa nu
sättas med nytt speldatum, antingen via FOGISinloggning eller genom kontakt med SmFF:s kansli!

Priser seriespel 2012
Senast 1 oktober skall ev. extrabeställningar av
medaljer samt diplom vara Smålands FF tillhanda.
Bifogat finns beställningsblankett. Medaljer samt
diplom skickas till föreningar tidigast vecka 42!
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 Viktig tävlingsinformation för påminnelse!
 Intresseanmälan för pojk- & juniorallsvenskan 2013
 Inbjudan SM- Futsal 12/13

 Priser seriespelel 2012
 Orapporterade matcher t.o.m. 23 augusti
Tränarutbildning hösten 2012
 Inbjudan till Avspark & Bas 1 Kurserna

Inbjudan tränarutbildning
- Inbjudan till Avspark och Bas 1 Ledarskapskurserna
som kommer att gå i höst finns bifogad.
- Information om möjligheterna för utbildning av
målvakter, både riktat till ledare/tränare och aktiva.

Inbjudan tränarträff
Svenska Fotbollstränarföreningen inbjuder
till föreläsning i samband med
Smålandsderbyt i Superettan, Östers IF Jönköpings Södra IF. Spelplats nya
Myresjöhus Arena 21/9.
Bland föreläsarna: Tommy Svensson,
Andreas Ravelli, Anna Sjödahl
Information och anmälningsblankett bifogas.

Idrottslyft - 5-mannamål
Smålands FF fortsätter satsningen på att stimulera
yngre lirare att spela mer 5-mannafotboll. Via
Idrottslyftet erbjuds Smålandsföreningar att ansöka
om bidrag till 2 stycken 5-mannamål.
Mer information om ansökan finns i
informationsbladet.

U21 EM-kval i Kalmar
Ta med ditt lag till EM-kvalmatchen mot Ukraina på
Guldfågeln Arena i Kalmar den 10 september!
Bifogat finns mer information om ett erbjudande om
lagbiljett för era lag.
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