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INLEDNING 
Södertälje Fotbollsklubb (SFK) bildades genom en sammanslagning av Brunnsängs IK, 
Södertälje FF och Östertelge BoIS år 2012. 
 
För att SFK:s stora ungdomsverksamhet skall bli effektiv och kunna utveckla egna 
produkter till våra representationslag, krävs det mål och riktlinjer för vår ungdomsfotboll. 
Till detta har vi bl.a. ”Röda Tråden” som vårt rättesnöre.  
 
SFK:s ”Röda Tråden” utgår från svenska fotbollsförbundets (SvFF) riktlinjer i ”Fotbollens 
Spela, Leka och Lär” och är vår förenings och våra ledares riktlinjer/anvisningar när det 
gäller att bedriva ungdomsverksamhet.  
I ”Fotbollens Spela, Leka och Lär” ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda 
alla barn och ungdomar, flickor och pojkar, möjlighet att delta i fotbollsrörelsen. Det sägs 
också att barn och ungdomar skall ha roligt med sin idrott och att de skall idrotta på sina 
egna villkor.  
 
Nya ledare och föräldrar skall informeras om ”Röda Tråden”. 
 



 

 ”SSFFKK::ss  RRööddaa  ttrrååddeenn”” 
Rev 2012-11-28 

 4   

 

MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN 
 
Ungdomsfotbollen skall vara basen för föreningens rekrytering av spelare och ledare. 
 
Södertälje FK skall aktivera flickor och pojkar från 6 års ålder och uppåt i regelbunden 
fotbollsträning och har hela Södertälje som upptagningsområde. 
 
SFK skall bedriva fotbollsverksamhet på både elit- och breddnivå. 
 
SFK skall eftersträva en verksamhet som håller en så hög kvalitet, att så många som 
möjligt vill spela fotboll i vår förening. 
 
SFK skall verka för en verksamhet som bygger kamratskap och laganda och lägger en 
stabil grund för social fostran.  
 
SFK skall på alla nivåer bedriva verksamhet som utvecklar ungdomar positivt såväl fysiskt 
och psykiskt så som socialt och kulturellt. I SFK respekterar vi alla oavsett etnisk och 
religiös bakgrund. 
 
SFK skall aktivt verka för sunda levnadsvanor utan tobak, alkohol och andra droger, samt 
informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och rätt mängd sömn. 
 
I SFK:s föreningsupplägg skall ingå att ungdomarnas studier inte får försummas. 
Ungdomarna skall heller inte hindras att delta i andra idrotter. Vi skall informera 
föräldrarna om hur viktigt deras stöd är, för att ungdomarna skall få möjlighet till en bra 
idrottsutövning. 
 
Bra ledare är en grundförutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Därför skall våra 
ledare erbjudas en så bra utbildning som möjligt. Ledare i vår förening skall känna att de 
är betydelsefulla. 
 
Förutom ”vardagsaktiviteter” såsom träning och matcher, skall vi ha återkommande 
ledarmöten, där ledarna har möjlighet att diskutera vår verksamhet och utbyta 
erfarenheter med varandra. Mötena används även till att sprida information från styrelsen 
till ledarna och vice versa.  
 
SFK skall ha en stabil ekonomisk plattform, för en ständig utveckling av verksamheten. 
 
Alla lag i SFK skall ställa upp på Sörmlands fotbollsförbunds satsning för en justare fotboll 
”Fair play”. 
 
I SFK skall alla känna sig delaktiga i lagens och föreningens utveckling och prestationer. 
 
Vi skall aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att ha roligt. 
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DROGPOLICY 
Södertälje FK skall aktivt verka för sunda levnadsvanor utan tobak, alkohol och andra 
droger. Ledare och andra föreningsrepresentanter samt föräldrar skall alltid agera 
föredömen i dessa avseenden. 
 
Det är inte tillåtet för någon, lika för barn, ungdomar och vuxna, att i något fall inom vår 
verksamhet använda tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat eller andra droger. 
 
Rökning på eller intill fotbollsplanen är inte tillåtet under träning eller match. Det är heller 
inte tillåtet att röka i omklädningsrum eller i våra föreningslokaler.  
Vi säljer inga tobaksprodukter (tobak eller snus) i vår kioskverksamhet. 
 
Det är inte tillåtet för någon spelare, ledare eller annan person i föreningen, att dricka 
alkohol och/eller uppträda påverkad iklädd föreningens profilkläder. 
 
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, 
och är självfallet inte tillåtet inom vår förenings verksamhet. 
 
Vid överträdelse av dessa regler från spelare, skall närmast ansvarig ledare diskutera 
problemen med berörd person och i förekommande fall vårdnadshavare för att få till ett 
ändrat beteende.  
Om ledare eller annan föreningsanknuten person bryter mot policyn, är det styrelsen som 
skall agera och vidta lämpliga åtgärder. 
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LAGET 
 
Spelare och ledare 
Varje spelare ingår i ett lag inom föreningen och varje lag skall ha utsedda tränare och 
lagledare som är ansvarig för laget. Ledarna rekryteras i första hand bland föräldrar till 
spelare i gruppen, men det är ingen nackdel om någon av ledarna inte är förälder till 
någon i laget. Laget bör förutom tränare och lagledare även ha en utsedd lagkassör. 
 
Ledartäthet 
Ett lag på 10-15 spelare bör ha minst tre ledare, en lagledare och två tränare.  
 
Laglista/lagförteckning 
Varje lag skall ha en laglista med uppgift om ledare och spelare med namn och 
personnummer (alla 10 siffror) samt kontaktuppgifter. Laget utgörs av de spelare och 
ledare som finns uppsatta på laglistan. Lagledare är ansvarig för uppdatering av laglistan 
som är underlag till medlemsregistret. 
 
Medlemsavgift 
Alla spelare och ledare skall betala av årsmötet fastställd medlemsavgift samt av 
styrelsen beslutade spelaravgifter, senast det datum som fastställts av styrelsen, 
Lagledaren är ansvarig för att kontrollera att alla spelare och ledare på laglistan har betalt 
sina avgifter till föreningen. Spelare som inte betalt sin avgift inom fastställt tid, är inte 
försäkrad och får därför inte delta i matcher eller träningar.  
 
Provträning 
Nya spelare har möjlighet att provträna vid tre tillfällen innan medlemsavgift måste 
betalas, men får inte spela matcher. Ledare för laget skall göra spelare och 
vårdnadshavare medvetna om att de inte är försäkrade genom föreningen vid provträning 
och att de därför deltar på egen risk. 
 
Närvaroregistrering 
Ledarna är ansvariga för att närvaro registreras löpande efter varje aktivitet för laget. 
Lagledaren ansvarar för sammanställning och redovisning av närvaron till föreningen på 
begäran.  
 
Material 
Laget är ansvarigt för material som lånas av föreningen, till exempel matchkläder, 
fotbollar, västar. Föreningen är ansvarig för att föra förteckning över det material som 
laget kvitterat ut.  
Visst material kvitteras ut personligen av ledarna mot deposition.  
Materialet skall vårdas på ett sådant sätt att det kan användas under flera säsonger. 
Ledare skall kontrollera hur många bollar, tröjor etc. som tas ut till en träning eller match 
och sedan räkna dem efter avslutad aktivitet. Det är inte acceptabelt att material 
försvinner. När laget behöver byta storlek på kläder och bollar skall det använda 
materialet återlämnas till föreningen.  
Trasigt material skall återlämnas för att få nytt i utbyte. Föreningen har rätt att kräva 
ersättning från laget eller enskild spelare för material som skadats eller försvunnit genom 
oaktsamhet. 
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Lagen får själva bekosta fotbollsskor, benskydd, träningskläder, sjukvårdsmaterial och 
liknande. 
 
Avgifter som betalas av föreningen 
Alla avgifter för planhyra, seriespel, domare betalas normalt av föreningen.  
Styrelsen eller av styrelsen utsedd person avgör vilka utlägg som kan ersättas och vilka 
beloppsgränser som gäller för olika lag och aktiviteter.  
För att få ersättning för utlägg måste kvitto lämnas till föreningens kassör.  
 
Lagkassa 
Varje lag har en lagkassa. Denna lagkassa skall användas för lagets aktiviteter, till 
exempel träningsläger eller cuper. Laget ansvarar själva för att utse en lagkassör som 
hanterar lagkassan åt spelarna/föräldrarna. Inkomster till lagkassan kan komma från 
gåvor, sponsring, lotterier, försäljning eller annat arbete. 
När laget utför betalt arbete är det viktigt att arbetet faktureras av föreningen, eftersom 
föreningen är ekonomiskt redovisningsskyldig för alla föreningens lag. 
 
WEBB-ansvarig 
Varje lag skall ha en utsedd webb-ansvarig som sköter lagets hemsida och lägger in 
information om träningstider, matcher och övriga aktiviteter. 
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SPELARPOLICY 
 Uppträd alltid på ett sportsligt sätt . 
 

 Var alltid representativ för Södertälje FK. 
 
 Kritisera eller håna aldrig motståndarna, inte heller dina egna medspelare. 
 

 Respektera domarens beslut. 
 

 Ta hänsyn till att även domaren är under utbildning. 
 

 Tacka alltid för god match. 
 

 Kom alltid på utsatt tid till match och träning. 
 

 Meddela alltid ledare vid frånvaro. 
 

 Ta med rätt utrustning till match och träning. 
 

 Betala medlemsavgifter i tid. 
 

 Visa alltid respekt för dina och motståndarnas ledare. 
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LEDARPOLICY 
Ledarna i SFK:s ungdomslag skall arbeta för att alla som vill spela fotboll i SFK skall 
kunna göra detta med de bästa förutsättningar. Vi skall värna om gemenskapen, 
kamratandan och ge ungdomarna en positiv syn på sina medmänniskor och i alla lägen 
vara goda förebilder. 
För att lyckas med detta är det viktigt att varje ledare agerar enligt följande riktlinjer. 
 

 Aldrig glömma att det viktigaste med fotboll är att det skall vara roligt. 
 Vid alla aktiviteter vara först på plats och lämna sist. 
 Komma väl förberedd till träning och matcher. 
 Att på ett positivt sätt uppmuntra och motivera sina spelare under träning och 

match. 
 Låt spelare får utvecklas i sin egen takt 
 Respektera alla för den de är. 
 Utveckla en god kamrat- och laganda. 
 Aktivt motverka mobbing/utslagning 
 Vara ärlig och rättvis i alla lägen. 
 Skapa bra föräldrakontakter. 
 Alltid verka för bra relationer med domare och motståndare. 
 Aldrig kritisera eller skylla på domaren. 
 Bära SFK:s profilkläder vid de tillfällen då man representerar föreningen. 
 Vara lojal mot föreningen. 
 Följa föreningens fattade beslut och målsättningar 
 Ställa upp på de arrangemang som föreningen anordnar. 
 Fortbilda och utveckla sig själv, minst enligt föreningens utbildningskrav. 
 Följa SFK:s röda tråd 

 
Lagledarens uppgifter 

 Hålla kontakt med styrelse och föreningen, 
 Delta vid klubbens ledarträffar och utbildningar 
 Hålla kontakt med föräldrarna 
 Delegera arbetsuppgifter till föräldrarna 
 Kalla till lagets matcher, föräldramöten och andra gemensamma sammankomster 
 Tillsammans med tränarna grovplanera säsongen 
 Vara tränarna behjälplig vid laguttagning och matcher 
 Ordna spelprogram, namn- och telefonlistor, m m. 
 Hjälpa tränarna med löpande närvarorapportering efter varje aktivitet för laget 
 Samordna resor och transporter 
 Anmälan till cuper och ordna träningsmatcher m m. 
 Vid matcher skriva laguppställning och betala domare 
 Anskaffa material till laget 
 Upprätta och aktuellhålla laglista/lagförteckning. 
 Kontrollera att alla spelare och ledare på laglistan har betalt sina avgifter till 

föreningen 
 Hålla kontroll på lagets matchkläder och träningsmaterial. 
 Inhämta intyg från spelare och vårdnadshavare för registrering av spelare 12-14 

år. Intyget lämnas till ansvarig i styrelsen för registrering i FOGIS. 
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 Inhämta intyg från spelare (och vårdnadshavare om spelaren är under 18 år) om 

licensiering för spelare från 15 år Intyget lämnas till ansvarig i styrelsen för 
registrering i FOGIS. 

 
Tränarens uppgifter 

 Tillsammans med lagledaren och de andra tränarna planera säsongen 
 Sätta upp mål och efter säsongen utvärdera dessa 
 Meddela styrelsen eller av styrelsen utsedd person, hur många träningstillfällen 

per vecka man önskar ha. Gäller vinter-, sommar- och höstsäsong. 
 Planera och genomföra träningar, matcher, läger och cuper. 
 Ta ut och coacha laget till matcher 
 Ta hänsyn till varje spelares individuella förutsättningar 
 Genomgå tränarutbildningar 
 Delta vid klubbens ledarträffar och utbildningar 
 Se om materialbehov 

 
Lagkassörens uppgifter 

 Ta hand om lagkassan (föreningens lagkassa + handkassa) 
 Sköta intäkter från lotterier, kaffekassa och sponsorer. 
 Sköta betalningar, till exempel cuper, träningsläger och avslutningsfester. 
 På ett korrekt sätt kunna redovisa inkomster och utgifter 
 Ha hand om lotterier och andra inkomstbringande aktiviteter 
 Vara kontaktperson mot lagets egna sponsorer 

 

FÖRÄLDRAPOLICY 
Södertälje Fotbollsklubb är en ideell förening vars syfte är att erbjuda utvecklande och 
rolig fotboll för alla. Verksamheten drivs i sin helhet av engagerade ledare och föräldrar. 
 
Alla föräldrar förväntas delta aktivt i föreningens verksamhet. 
 
Föreningen ansvarar för att informera föräldrar till alla nya spelare om hur man som 
förälder kan och bör delta i föreningens verksamhet. Föreningen delger också 
föräldravettsregler. 
 
Föreningen erbjuder i gengäld en stimulerande gemenskap och en möjlighet för dig som 
vuxen att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid.  
 
Ansvar 
I våra yngre årsgrupper som spelar 5-mannafotboll skall vårdnadshavare närvara under 
träning och match. Barn får endast lämnas efter överenskommelse med ledare. Benskydd 
och vattenflaska är obligatorisk för att delta. Smycken är inte tillåtna under träning och 
match. 
 
Transport 
Vårdnadshavare ansvarar för spelares skjuts till och från träningar och matcher, 
gemensamma avfärder till och från matcher rekommenderas. 
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Medlemsavgift och spelaravgift 
Medlemsavgiften och spelaravgiften för spelarna måste betalas senast det datum som 
föreningen bestämt. 
 
Försäkring 
Spelaren är alltid försäkrad när medlemsavgiften är betald. 
 
Föräldravettsregler 
Föräldrarna skall följa de föräldravettsregler som SFK satt upp. 
 

SFK:s Föräldravettsregler 
 Följ med på träning och matcher. 

Ditt barn sätter stort värde på det. 
 

 Hål dig lugn vid sidlinjen. 
Låt barnen spela.  
 

 Uppehåll dig längs ena sidlinjen. 
Om möjligt på motstående långsida från ledare och laget sett, 
 annars med lämpligt avstånd till ledare och spelare. 
 

 Respektera ledarnas beslut. 
Var positiv och stöttande.  
 

 Respektera domarens beslut. 
Se på domaren som en vägledare. 
 

 Skapa en god stämning vid match och träning  
 

 Fråga barnen om matchen var kul och spännande. 
Fråga inte efter resultatet. 
 

 Stöd föreningen i dess arbete. 
Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn. 
 

 Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du. 
 

 Heja gärna på laget, men ropa inte spelares namn 
 

 Coacha inte spelare under träning eller match 
 

 Respektera det arbete som föreningen lägger ned. 
Föreningen behöver din hjälp. 
 

 Närvara vid de föräldramöten som laget kallar till. 
 

 Var rädd om den utrustning som ditt barn får låna från föreningen. 
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HANTERING AV SKADEÄRENDEN 
Spelare som är medlem (har betalt medlemsavgift) i Södertälje FK är försäkrade i 
Folksams idrottsförsäkring. Om en spelare råkar ut för en allvarlig skada är det viktigt att 
den anmäls som idrottsskada.  
 
Anmälan görs av spelaren direkt till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. 
RF:s föreningsnummer för Södertälje FK är 09194-15. 
 
Spara alltid läkarintyg samt alla kvitton från läkarbesök och andra utgifter som ni haft för 
skadan. Ersättningsnivån är numera låg och det är inte säkert att den täcker de utgifter 
man haft för skadan. Det är ändå viktigt att skadan registreras utifall att spelaren senare 
får men av skadan.  
 

REGISTRERING AV SPELARE 12-14ÅR 
Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i licenssystemet FOGIS.  
För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser, 
d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.  
Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen inhämta spelarens och dennes 
vårdnadshavares intyg, ”INTYG för registrering”, att föreningen har rätt att registrera 
spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i 
spelarregistret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos 
föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.  
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå 
en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas 
kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens 
fotbollsmässiga utbildning. 
 
Ledaren är ansvarig för registrering sker av spelare 12-14 år. Intyget lämnas till ansvarig i 
föreningen för registrering i FOGIS. 
Spelare som inte är registrerad i FOGIS får inte spela matcher. 
 

LICENSIERING AV SPELARE FRÅN 15ÅR 
Enligt Svenska Fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare ha licens från 
och med det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher. Första gången spelaren 
skall ha licens måste spelaren (och spelarens vårdnadshavare, om spelaren är under 
18år) skriva under ett intyg, "INTYG OM LICENSIERING", som ger föreningen rätt att 
ansöka om licens för spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes 
personuppgifter får föras in i spelarregistret.  
 
Ledaren är ansvarig för att sådant intyg skrivs under av spelaren och i förekommande fall 
även vårdnadshavare.  
Intyget lämnas till ansvarig i föreningen för registrering i FOGIS. 
Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.  
Om föreningen inte kan visa upp ett intyg på att vi fått tillåtelse att registrera en spelare, 
kan föreningen åläggas att betala 25.000 kr i straffavgift. 
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Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt 
licensierade i föreningen. Det krävs nytt licensintyg från 15 år för att licensieringen ska 
vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan förstagångslicensieringen ska han/hon 
strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan 
förstagångslicensiera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa 
vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning. 
 
Spelaren får bara spela matcher i den föreningen som spelaren har licens för. Om 
spelaren vill byta till en annan förening måste spelaren och båda föreningarna skriva på 
en övergångshandling som skickas till Svenska Fotbollsförbundet. 
 
För en licensierad spelare som vill gå över från en annan förening till Södertälje FK, 
måste en ”övergångsanmälan” utfärdas av SFK. 
Det görs antingen direkt i FOGIS eller på det gamla sättet med en Övergångsanmälan på 
pappersblankett. Spelaren måste i båda fallen ge sitt samtycke på avsedd blankett. 
 
Under den så kallade. frimånaden, fr.o.m. 15 november -t.o.m.15 december, behöver 
man inte sända övergångsanmälan till moderföreningen för påskrift. Däremot är den nya 
föreningen och spelaren skyldiga att informera moderföreningen om att spelaren har för 
avsikt att övergå till den nya föreningen. 
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UTBILDNING 
För att vi skall kunna upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen av våra ungdomar krävs 
det att varje ledare som verkar i SFK erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Dessa 
utbildningar bekostas av föreningen. 
 
Om du vill gå en utbildning så kontaktar du vårt kansli som sköter anmälan till kurserna. 
 
För varje åldersgrupp finns det definierade minimikrav på den utbildningsnivå som tränare 
och övriga ledare verksamma i ungdoms- och seniorfotbollen skall ha genomgått. 
 

Minimikrav på utbildningsnivå 
 
För varje åldersgrupp finns det definierade minimikrav på den utbildningsnivå som 
huvudtränare och övriga ledare (assisterande tränare och lagledare) verksamma i 
ungdoms- och seniorfotboll skall ha genomgått. 
 
Åldergrupp Huvudtränare Övriga ledare 

-8 Avspark Avspark 
9-10 Bas1 Avspark 

11-12 Bas1 Avspark 
13-16 Bas2 Avspark 
Junior Bas2 Avspark 
Senior Bas2 Avspark 

 
Om tränare och övriga ledare vill utbilda sig mer får föreningen ta ställning till det. 
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TRÄNING ALLMÄNT 
 
Försök att få en positiv reaktion på träning 
Träningen skall handla om att utveckla, uppfostra och utbilda våra spelare. Vi skall 
planera och arbeta på lång sikt för att nå ett bra resultat. Stor vikt skall läggas vid att 
spelarna också utvecklas socialt och hur de uppträder mot varandra i olika situationer 
samt även om en enskild spelare avsevärt förbättrar någon färdighet. Vi lägger också stor 
vikt vid att barnen/ungdomarna har en positiv utveckling i sina studier. Studierna får aldrig 
ställas i motsats till fotbollsutövningen. Fostra till god laganda och kamratskap 
 
Lägg vikten vid en allsidig träning 
Tonvikten skall läggas på en allsidig träning i alla ålderskategorier. I de yngre åldrarna är 
all rörelse nyttig, speciellt om den som utövar den har roligt. I dessa åldrar kan vi leka in 
många av spelets baskunskaper. Barn som sysslar med fler idrotter än fotboll skall inte 
hindras till detta utan tvärtom skall detta uppmuntras. Ledaren skall hjälpa barnet att 
samordna de olika träningarna och matcherna så att det är möjligt att utöva både fotboll 
och annan idrott.  
På sikt utvecklas rörelserna och framförallt spelsinnet genom att barnen gör olika saker 
och detta innebär även att de blir bättre fotbollsspelare. 
Att varje spelare får utvecklas i sin egen takt. 
 
Proportionerna mellan träning och matcher 
Matcherna fungerar som en utvärdering av det spelaren har lärt sig under träning. Antalet 
tränings- och matchtillfällen varierar beroende på spelarens ålder. Vi måste ge spelaren 
en chans att återhämta sig fysiskt och psykiskt mellan matcherna. Antalet träningar bör 
vara minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva efter att alltid ha minst två 
träningar mellan matcherna från 10 års ålder. 
 
Betona inte vikten av att vinna i ungdomsträningen 
Oavsett om laget vinner eller förlorar skall vi följa vår utbildningsplan och inte lägga på 
ungdomarna en högre ambitionsnivå än vad som är rekommenderat i utbildningsplanen. 
Självklart skall vi ha som mål att vinna våra matcher men ambitionerna att nå bra resultat 
får inte bli för stora. Vi måste uppskatta en god insats eller prestation, även om vårt lag 
förlorat. 
 
Träning under vintersäsong 
Vi uppmuntrar till träning även vintertid, speciellt för de barn som inte har en andra idrott. 
Under vintertid är det möjligt att slå ihop flera lag för gemensam träning inomhus för att 
erhålla större träningsgrupper. 
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TRÄNING UNGDOMSFOTBOLL 6-9 ÅR 
 
Allmänt 
Det viktigaste är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i 
grupp. Ta hänsyn till barns och ungdomars psykiska och fysiska utveckling när vi lägger 
upp träningen. Anpassa övningarna till barnens förutsättningar. Fotbollens huvuduppgift 
är att skapa en god miljö som förmedlar positiva värden såsom 

- glädje 
- kamratskap 
- personlig utveckling 
- livslångt intresse ”så många som möjligt så länge som möjligt” 

 

TRÄNING UNGDOMSFOTBOLL 10-11 ÅR 
 
Allmänt 
Fortfarande skall lek och glädjen att leka med en fotboll sättas i centrum. 
Vi skall ha en allsidig träning där vi också jobbar med våra svaga sidor som 
fotbollsspelare. 
De grundläggande reglerna skall gås igenom och förevisas. 
Smålagsspel och isolerad teknikträning skall dominera träningen. 
Alla spelare skall delta i speciell målvaktsträning vid vissa träningspass. 
Lära sig passa tider. 
Spelare skall kontakta ledare vid frånvaro från träning och match 
   

TRÄNING UNGDOMSFOTBOLL 12-13 ÅR 
 
Allmänt 
I denna ålder skall spelarnas tekniska och taktiska färdigheter förbättras ytterligare samt 
att vi skall få spelarna att tänka fotboll på rätt sätt. 
Teknikträningen och smålagsspelet skall fortfarande ha högsta prioritet. 
Passa tider. 
Spelare skall kontakta ledare vid frånvaro från träning och match 
   

TRÄNING UNGDOMSFOTBOLL 14-16 ÅR 
 
Allmänt 
Här ökas tempot på träningar och matcher och ställer därmed högre krav på spelarnas 
inställning och intresse att förbättra sig som fotbollsspelare. Spelarnas kreativitet skall 
särskilt utvecklas. Spelarna skall på ett bra sätt skolas in i 11-manna fotbollen. Truppen 
bör bestå av minst 20 spelare. De skall få utbildning på olika platser i laget, men med 
inriktning på specialisering s.k. positionsanpassad träning. Spelarna skall lära sig de 
vanligaste fotbollstermerna.  
Passa tider. 
Spelare skall kontakta ledare vid frånvaro från träning och match 
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MATCHER UNGDOMSFOTBOLL 6-9 ÅR 
 
Allmänt 
 

 5-mannafotboll med fria byten.  
Rekommendation är max 5 avbytare till match. Vid fler spelare- anmäl ett till lag 

 
 Alla skall få spela lika mycket under förutsättning att man är med och tränar. 

 
 Kläder och skor skall alltid vara i gott skick. 

 
 Benskydd är obligatoriskt. 

 
 Kort och enkel genomgång inför match. 

 
 Resultaten spelar ingen roll, skall ses som träning. 

 
 Spelarna skall uppleva matchen som rolig 

 
 Stora individuella friheter i spelet. 

 
 Prova på olika platser i laget och får spela lika mycket under match. Alla skall få 

turas om att vara lagkapten 
 

 Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. 
 

 
 Uppmuntra till Fair-Play 

 
P/F 6-7, samtliga lag ordnar själva träningsmatcher enligt lagens egna förutsättningar. 
 
P/F-8 och P/F-9 deltar i Östra Zonens sammandrag som anordnas vid ett antal tillfällen 
under vårsäsongen och höstsäsongen. 
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MATCHER UNGDOMSFOTBOLL 10-11 ÅR 
 
Allmänt 
 

 När gruppen (P/F-10) delas inför spel i Östra Zonen skall det göras så att det blir 
två jämna lag, naturligtvis skall det tas hänsyn till kompisar och klassindelning 
o.s.v. men det primära är att det blir två jämbördiga lag. 

 
 7-mannafotboll med fria byten. 

 
 Alla får vara med och spela under förutsättning att man är med och tränar. 

 
 Resultaten spelar mindre roll, skall ses som extra träning. 

 
 Prova på olika platser i laget. Turas om att vara lagkapten 

 
 Stora individuella friheter i spelet. 

 
 Kort och enkel genomgång före match. 

 
 Råd och uppmuntran skall ges i positiv anda. 

 
 Två träningar mellan varje match bör alltid förekomma. 

 
 Kläder och skor skall alltid vara i gott skick. 

 
 Uppmuntra till Fair-Play 

 
 Benskydd är obligatoriskt 
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MATCHER UNGDOMSFOTBOLL 12-13 ÅR 
 
Allmänt 
 

 9-mannafotboll med fria byten. 
 

 Ledarna disponerar sitt spelarmaterial, dock skall spelarna i truppen matchas på 
ett vettigt sätt. 

 
 Alla som tränar får vara med och spela. 

 
 Spelarna skall få känna sig för i en viss position. 

 
 Få spelarna att förstå vikten av att spela för laget, men självklar skall vi uppmuntra 

individuella prestationer och beslut. 
 

 Taktisk genomgång som innehåller laguppställning, utgångspositioner samt enkel 
vägledning. 

 
 Uppmuntra till Fair-Play 

 
 Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som vi 

jobbat med på träningarna under veckan. 
 

 Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. 
 

 Minst två träningar mellan varje match bör förekomma. 
 

 Kläder och skor skall alltid vara i gott skick. 
 

 Benskydd är obligatoriskt 
 

 Alla spelare som är uppsatta på laguppställningen bör spela aktuell match. 
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MATCHER UNGDOMSFOTBOLL 14-16 ÅR 
 
Allmänt 
 

 11-mannafotboll med fria byten. 
 

 Ledarna disponerar sitt spelarmaterial, dock skall spelarna i truppen alltid matchas 
på ett vettigt sätt. 

 
 Alla som tränar får vara med och spela. 

 
 Taktisk genomgång innan match som innehåller laguppställning, utgångspositioner 

samt spelidé. 
 

 Spelarna skall ha bestämda positioner. 
 

 Få spelarna att förstå vikten av att spela för laget, men självklar skall vi uppmuntra 
individuella prestationer och beslut. 

 
 Spelarna skall uppmuntras till att under match våga använda sig av moment som vi 

jobbat med på träningarna. 
 

 Råd och uppmuntran skall alltid ges i positiv anda. 
 

 Uppmuntra till Fair-Play 
 

 Minst två träningar mellan varje match. 
 

 Kläder och skor skall alltid vara i gott skick. 
 

 Benskydd är obligatoriskt 
 

 Alla spelare som är uppsatta på laguppställningen bör spela aktuell match. 
 
 


