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Alf Magnusson - futsal@alfhugo.se - 0703-373712
Ungdomsledare till och från i över 20 år, P89, P98 och P00 i olika roller.
Har utbildning upp till 11-11 Junior och två grundkurser i futsal.
Har under tiden coachat futsal i IF Mölndal Fotboll, Dalen KFF och  
FIF samt Chalmers Studentkårs IS - Doktoranderna

Varför futsal och vad är det?

Futsal är en egen sport, en variant av fotboll, som spelas 
inomhus men med egna regler, eget landslag, SM och VM.
Det är träning inomhus med boll i en ombonad och varm 
miljö som alltid är spelbar samt att det är små ytor, mycket 
bollkontakt, hög aktivitet och flexibla roller.
Fotboll och futsal tränas och spelas i symbios och passar alla 
åldrar och nivåer.

Vad behöver man tänka på?

Utmaningar

Man behöver upprätthålla intresset för träning och matcher när 
utomhusträningarna närmar sig och undvika konkurrens om säsongerna 
överlappar varandra.
Ledarna bör tänka på att ordna effektiva övningar så att man utnyttjar 
hallen på bästa sätt m.a.p. antal spelare och tid.
För de yngre lagen ska alla ges möjlighet alla spela enligt MF´s och GFF’s 
policy. Högre upp i ålder kan viss uttagning ske baserat på närvaro. Tänk 
på det när ni anmäler lag till serier och cuper.
Matchtider och avstånd kan krångla till det då det ofta är svårt att hitta 
vettiga tider och hallar.

Spelare och ledare bestämmer om man vill träna eller tävla.
Väljer man spel i futsalserien så kan man välja nivå och väljer 
man cuper så finns det stora och små, nära och fjärran 
beroende på ambitionsnivå. 
Det finns webbportaler med många förslag. 
Förbundet erbjuder utbildning och färdiga övningar för olika 
åldrar för intresserade ledare.
Laget behöver planera för eventuella extra kostnader i tid, 
dvs. hallkostnader, cupavgifter och domaravgifter.
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