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IFK Simrishamn – så många som möjligt - så länge som möjligt - så 
bra som möjligt

IFK Simrishamn är stolta över sin historia som en stark ungdomsförening på Österlen 
– samtidigt som klubben hela tiden försöker sträva efter förbättring och utveckling. 
Föreningens vision är att alla barn och ungdomar som söker sig till IFK ska få 
uppleva stor glädje, utveckling och kamratskap - och att så många som möjligt som 
spelar fotboll hos oss - så länge som möjligt och så bra som möjligt!  

Vi väldigt tydliga med att vi tar avstånd från toppning, selektering och utanförskap. 
IFK Simrishamns ambition är att göra allt vad man kan för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barn och ungdomar i närområdet till att uppnå glädje, 
kamratskap och utveckling hos oss, utveckling som både spelare och människa. IFK 
tar ansvar både sportsligt och socialt för den enskilda individen - med hjälp av en 
god organisation i klubben och med engagerade ledare och föräldrar. Alla är 
välkomna att spela fotboll i IFK Simrishamn! ”Kamratresan” är något föreningens 
alla medlemmar bör känna till och läsa, styrelsemedlemmar, ledare och föräldrar – 
för att vi alla på ett enat sätt ska kunna skapa en trivsam och utvecklande miljö för 
alla våra barn och ungdomar i föreningen. 

 

”Föreningens vision & mål är att alla barn & ungdomar som söker sig till IFK ska få 
uppleva glädje, utveckling & kamratskap - och att så många som möjligt som spelar 

fotboll hos oss - så länge som möjligt.” 
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Ledord och nyckelfaktorer som gör IFK Simrishamns bättre 
Alla barn som söker sig till IFK Simrishamn ska få känna och uppleva glädje, 
kamratskap och utveckling. Tre ledord som representerar IFK-andan och filosofin 
i föreningen.  

Glädje – det är viktigt att barnen har kul på våra träningar – lek är en betydande 
del av träningsupplägget 

Kamratskap – alla får vara med och idrotta tillsammans – oavsett kunskapsnivå. Vi 
betonar vikten av samarbete och ett schysst uppförande mot sina kamrater 

Utveckling – Vi ska ha engagerade ledare med bra stöd från kansli och klubb – där 
träningarna är utmanande för individen och därmed leder till utveckling. Vi är 
också noga med att lära barnen sunda värderingar och korrekt uppförande – på och 
utanför plan 

För att vi i IFK Simrishamn ska få med oss så många fotbollsspelande barn som 
möjligt – så länge som möjligt. Och för att vi ska kunna erbjuda alla, glädje, 
kamratskap och utveckling – så finns det några nycklar till framgång i varje lag. Kan 
det enskilda laget uppfylla dessa framgångsnycklar så kommer Kamratresan – tiden 
i IFK Simrishamn - vara en givande och positiv period för alla inblandade – och ovan 
uppsatta mål kommer vara lättare att uppnå. Framgångsnycklarna i varje lag är: 

• Ledare med engagemang och utbildning (med stöd av ungdomsansvarig) 

• På träningar – sträva efter en ledare på max åtta barn 

• Fungerande lagorganisation – kansli och klubb ska göra det enkelt för ledare 
att veta som behöver göras administrativt i det egna laget 

• Stort föräldraengagemang  

• Deltagande på IFK-arrangemang som tex IFK-dagen, Kamratcupen och 
Suckarnas Gång 

• Ledare ska känna till och förstå innehållet i ”Kamratresan” samt uppmuntra 
föräldrar i egna laget till att ta del av innehållet - speciellt delen ”IFK-
föräldern” 

”Vårt motto är att vi vill ha så många som möjligt som spelar 
fotboll hos oss - så länge som möjligt & blir så bra som möjligt.” 
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IFK Simrishamns fotbollsfilosofi

Eftersom IFK Simrishamn värderar utvecklingen för den enskilda individen högt så 
ställer detta därmed krav på våra tränare att ständigt vilja utveckla samt se 
möjligheten i varje unik person. Vi tror på att lägga stor fokus på utveckling och 
prestation – på individ i första hand och laget i andra hand. Att vinna matcher blir 
därmed av lägre prioritet även om barn givetvis ska få ha viljan att vinna. Våra 
tränare ska därför visa stor förståelse för spelaren när hen gör något fel på plan – 
då det är av sina misstag man lär sig och utvecklas mest och bäst av. Det är också 
viktigt att ledaren hela tiden uppmuntrar spelaren att våga testa nya aktioner på 
fotbollsplanen och att man låter spelarna ta sina egna beslut när dom väl är på 
plan och spelar match/tränar. Tränaren ska sträva efter att göra sina spelare så 
självständiga och självstyrande som möjligt.  

IFK Simrishamns lag ska sträva efter att spela en teknisk och passningsorienterad 
fotboll. Med mycket kortpassningsspel - men där individer också uppmuntras att 
driva och dribbla förbi sina motståndare. Spelarna ska därmed kunna visa upp en 
bra spelförståelse samtidigt som man ska kunna dribbla förbi sin motståndare när 
det krävs. Detta är enkla grunder i IFK:s fotbollsfilosofi. Varje lag har med sin 
tränare naturligt nog rätt att sätta en personlig touch på hur laget spelar sin 
fotboll. 
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IFK Simrishamn – mer är bara en fotbollsklubb – 
socialt ansvar

All verksamhet i IFK Simrishamn skall utformas utifrån barnkonventionen och 
grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill främja människors lika värde och 
rättigheter, öppenhet och mångfald samt motverka all form av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Via fotbollen får föreningen och dess ledare 
en ypperlig möjlighet att lära barnen och ungdomarna sunda värderingar. Vad som 
är rätt och fel, respekt, allas lika värde, fair play, med mera. För IFK Simrishamn är 
det inte bara viktigt att våra barn utvecklas som fotbollsspelare hos oss men också 
som människor. Och med vår vision och våra ledord, så många som möjligt så länge 
som möjligt – glädje, kamratskap och utveckling så skapar vi en god grund med en 
trygg miljö för våra barn att utvecklas i - inte bara som spelare men också som 
människor.  

Ett konkret sätt för ledarna att jobba med värderingar och vad ett bra uppförande 
är - är att under en enskild vecka eller månad ha fokus på ett ledord och lyfta fram 
det under korta perioder vid varje träning. Att diskutera och implementera 
betydelsen av tex, respekt, lagarbete, hänsynstagande, ärlighet, ledarskap, hur 
man hanterar motgångar, vikten av ett bra kroppsspråk, ansvarstagande, och så 
vidare. 
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IFK-föräldern

I IFK Simrishamns vision om att alla barn som kommer till vår förening ska få 
uppleva stor glädje, kamratskap och utveckling – samt att så många barn som 
möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt hos oss – så har IFK-föräldern en 
betydande roll i denna vision. IFK värdesätter barnets föräldrar och anhöriga högt. 
Som mamma, pappa eller annan anhörig så är du den största supportern för ditt 
barn men också för hela gruppen. IFK-föräldern är noga med att stötta och heja på 
både sitt barn och på laget. Genom att som förälder läsa igenom denna del av 
”Kamratresan” så får du en god förståelse kring vad det innebär att vara förälder 
till ett fotbollsspelande barn i IFK Simrishamn. 

Här nedan kommer tips på hur du som anhörig hjälper ditt barn, laget och 
föreningen att präglas av entusiasm och positivitet. Hur du i din betydelsefulla roll 
för oss bidrar till att IFK ska uppnå sin vision med en rolig, trygg och utveckling 
miljö för ditt och andras barn i klubben.  

 

IFK-föräldern: 
• Bör känna till ”Kamratresan” och framförallt delen ”IFK-föräldern” 

• Visar intresse för barnets deltagande i föreningen genom att tex närvara vid 
föräldramöten, samt genom att hålla sig informerad om lagets verksamhet 
och aktiviteter 

• Ansvarar för transport till matcher och turnering, samt att själv ta ansvar för 
att hitta ersättare som kan köra ditt barn vid ev. förhinder 
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• Att ställa upp när laget ansvarar för evenemang och aktivitet som tex 
grillning på Suckarnas Gång – hjälpa till med saker som gör nytta för 
föreningen 

• Låter tränarna bestämma på träning och match – men vid behov - efter 
frågan från ledaren - kunna hjälpa till på träning och match 

IFK-föräldern och andra vuxna på träning och match: 
• Genom att berömma och finnas där för laget så stärker du spelarnas 

självkänsla och självförtroende 

• Du hejar på ditt barn men också på hela laget och IFK Simrishamn 

• Du respekterar domarens beslut  

• Du överlåter all instruktion under träning och match till tränaren 

• Under match är du placerad mitt emot ledarna och spelarna (motsatt 
långsida) 

Tips till föräldrar 

Här kommer en utmärkt bild på hur du som förälder kan tänka för att stötta ditt 
barn och andra barn på bästa sätt. Bilden är hämtad från boken ”Idrottens 
karriärövergångar” av Bengtsson & Fallby. 
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IFK-ledaren 
Ideella ledare tillsammans med engagerade föräldrar är det som gör att IFK 
Simrishamn kan existera som klubb. IFK är stolta över sina ledare och vi vill att 
klubbens tränare är stolta över att få representera IFK Simrishamn. Som tränare i 
IFK är du ett ansikte utåt för klubben på fotbollsplan men också privat. Klubben 
strävar efter att skapa bra förutsättningar för den enskilda ledaren till att kunna 
jobba efter föreningens vision. En tränare i vår klubb förväntas ha god förståelse 
för IFK-filosofin som finns i ”Kamratresan” – samt vara en bra förebild för klubbens 
alla barn och ungdomar.  

 

IFK-ledaren: 

• Har god kännedom om ”Kamratresan” samt agerar efter den och är en bra 
representant för IFK-filosofin 

• Har en ambition och vilja att vara med och utveckla föreningen  

• Ansvarar för den löpande verksamheten i egna laget – med stöd från kansli/
klubb 

• Håller sig informerad om klubbens verksamheter och närvarar vid 
ledarträffar/möten 

• Tar aktivt del av andra ledares erfarenheter och samarbetar gärna med 
andra tränare i IFK:s verksamhet 

• Strävar efter att ha föräldramöten två gånger per år, inför vår och 
höstsäsong 

• Tar ut allt material som behövs till träning och ser till så bollar är pumpade 

• Tar in allt material och ser till så att det inte saknas bollar, koner, västar 

• Har IFK-kläder på sig vid träning och match 
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IFK-ledaren med spelarfokus: 

• Är en bra förebild för barn och ungdomar genom att tex vara positiv och 
uppmuntrande 

• Ser prestation och utveckling före jakten på bra resultat 

• Ser individens utveckling före lagets utveckling 

• Låter spelarna göra misstag och uppmuntrar dom till nya försök och att våga 
testa nya saker på plan 

• Låter spelarna ta egna beslut i match och träning i strävan att göra sina 
spelare självständiga och självstyrande 

• Ser spelarna som individer och människor och inte bara som fotbollsspelare 

• Ser barnen och ungdomarna i centrum och att man hela tiden strävar efter 
att utveckla spelarna utifrån var och ens förutsättningar 

• Instruerar spelarna på ett positivt och konstruktivt vis gärna med guided 
discovery (frågeställningar till spelarna) 

• Motverkar toppning 

• Man låter spelarna turas om att starta matcher, turas om att vara kapten och 
låter spelarna få agera på olika positioner  
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IFK-ledarens självreflektion – frågor för att vara försäkrad om att man 
haft en trygg och utvecklande miljö för barnen på sin träning 

• Har jag sett alla idag?  

• Har alla varit delaktiga?  

• Har gruppen varit trygg?  

• Har jag uppmuntrat alla att göra sitt bästa?  

• Har mitt beröm varit äkta? 

 • Har jag varit tydlig? 

 • Har jag varit en bra förebild? 

IFK-ledaren – med stöd 

Som ledare i IFK Simrishamn ska man kunna få bra stöd av klubben, genom: 

• En fungerande organisation i föreningen 

• En ungdomsansvarig 

• En kanslist för administrativa frågor 

• Uppmuntran till vidareutbildning (kostnadsfritt) 

• Att klubben har en tydlig vision med sin verksamhet – dvs ”Kamratresan” 

• Ha tillgång till manual för praktiska saker som ny ledare i IFK 

Ledaren är väsentlig för IFK Simrishamns utveckling. Därmed ska klubben kunna 
erbjuda tränaren en trygg miljö. IFK strävar efter att alltid ha en anställd kanslist 
samt en ungdomsansvarig. Ledarna ska kunna vända sig till båda parter för frågor 
och stöd. Ungdomsansvarig ska kunna hjälpa tränarna ute på plan men också med 
upplägg, möten med spelare och föräldrar, samt med intern ledarutbildning. 
Föreningen uppmuntrar all vidareutbildning för sin ledare och står för kostnaden. 
Med ”Kamratresan” får också tränaren en tydlighet i vad klubben representerar och 
hur man i IFK vill bedriva sina träningar. Som ny tränare i föreningen ska du få 
tillgång till en manual för tips och råd för praktiska saker som gör din start i 
klubben till en lättare och smidigare period.  
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Spelarutbildningsplan 

IFK-spelaren - 6-9 år (3v3 & 5v5) 
Barnets start i IFK Simrishamn ska präglas av mycket lek och glädje. Barnen ska 
tycka det är roligt att träna fotboll och känna sig trygga i laget och med ledarna.  

Grundläggande värderingar - sportsligt: 

• Alla är välkomna att spela fotboll hos oss i IFK Simrishamn 

• Individuell utveckling går före lagets utveckling 

• Toppning av lag för att IFK ska vinna matcher får inte förekomma 

• Som ledare strävar man efter att fördela speltiden på barnen så jämlikt man 
kan 

• Spelaren får testa att spela på olika positioner, man turas om att starta 
matcher och man turas om att vara lagkapten 

• Träning sker minst en gång i veckan 

• Boll & Lek är för åldrarna 4-6 år. Sexåringarna i Boll & Lek bildar ett eget lag 
efter sommaren samma år 

• Boll & Lek har samma grundprinciper i träning, match och uppförande som 
spelarutbildningsplanens riktlinjer för 6-9 år har 

Grundläggande värderingar – uppförande: 

Kamratskap är en stor del av IFK:s identitet. Att respektera sina kompisar är av stor 
vikt men också att ha respekt för ledare och sin omgivning. För att ledaren ska 
kunna skapa en trivsam och trygg miljö så ställer det krav på barnet och föräldrar 
visar hänsyn åt följande normer: 

• Respektera ledarnas instruktioner – ledarna har mandat, om inte särskilda 
skäl föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande 
inte lyssnar och respekterar ledarnas direktiv. 
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• Respektera kompisarna – ledarna har mandat, om inte särskilda skäl 
föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande inte 
respekterar sina kompisar i laget. 

• Respektera motståndare, domare och spelets regler 

• IFK-spelaren ska nu börja utbildas i hur man har ett positivt kroppsspråk och 
en uppmuntrade kommunikation med sin omgivning på plan 

På en IFK-träning: 

• Lek och koordinationsträning är en viktig del av träningen 

• Lek med boll – ju äldre barnen blir desto mer blir leken med boll 

• Mycket bollkontakt 

• Smålagsspel 1v1 2v2 & 3v3  

• Korta samlingar 

• En boll per barn ska alltid finnas tillgängligt 

• Dela in barnen i smågrupper – sträva efter en ledare på åtta barn 

På en match med IFK: 

• Fokus på prestation och utveckling – inte resultat 

• Barnen roterar inom laget/lagen (om samma åldersklass har fler än ett lag) – 
alla ska spela med alla 

• Barnen tar sina egna beslut på match – tränaren guidar, stöttar och 
uppmuntrar 
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IFK-spelaren – 10-12 år (7v7) 

Grundläggande värderingar sportsligt: 

• Alla är välkomna att spela fotboll hos oss i IFK Simrishamn  

• Individuell utveckling går före lagets utveckling 

• Toppning av lag för att IFK ska vinna matcher får inte förekomma 

• Två träningar i veckan minst 

• Alla ska få möjlighet att spela match 

• Det ställs successivt högre krav på spelarna och alla måste träna regelbundet 
samt uppträda på ett korrekt vis för att få spela matcher 

• Alla spelare som är uttagna till match ska få spela minst en halvlek (halva 
matchen) 

Grundläggande värderingar – vikten av ett bra uppförande: 

Kamratskap är en stor del av IFK:s identitet. Att respektera sina kompisar är av stor 
vikt men också att ha respekt för ledare och sin omgivning. För att ledaren ska 
kunna skapa en trivsam och trygg miljö så ställer det krav på barnet och föräldrar 
visar hänsyn åt följande: 

• Respektera ledarnas instruktioner – ledarna har mandat, om inte särskilda 
skäl föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande 
inte lyssnar och respekterar ledarnas direktiv 

• Respektera kompisarna – ledarna har mandat, om inte särskilda skäl 
föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande inte 
respekterar sina kompisar i laget 

• Respektera motståndare, domare och spelets regler 

• IFK-spelaren ska nu på ett bättre sätt förstå vikten av ett positivt 
kroppsspråk och en uppmuntrade kommunikation med sin omgivning på pla 

På en IFK-träning: 

• Fortsatt stor fokus på koordination och motorik 

• Mycket bollkontakt 

• Smålagsspel 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 

• Individens utveckling går före lagets men spelarna ska börja förstå vikten av 
att spela för laget och vad lagets bästa är 
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• Korta samlingar 

• En boll per barn ska alltid finnas tillgängligt 

• Dela in barnen i smågrupper – rotera – se varje individ – bättre feedback 

• Efterhand som spelarna mognar och utvecklas olika, kan det finnas anledning 
att dela upp spelarna i smågrupper som tar hänsyn till vart i 
utvecklingsstadiet man befinner sig. Ledarna är uppmärksamma och flexibla 
så det inte blir statiska grupper genom hela säsongen 

• Använda de närliggande lagen i föreningen för utbyte av spelare för att ge 
morötter till spelarna i det egna laget, och även skapa förståelse för 
kompisarna i åldersgrupperna intill. Urval görs utifrån träningsflit och rätt 
inställning i samråd med berörda tränare 

På en match med IFK: 

• Fokus på prestation och utveckling – inte resultat 

• Matchen är en examen för det som spelarna tränat på under veckan 

• Spelaren tar sina egna beslut på match – tränaren guidar, stöttar och 
uppmuntrar 

• Låt alla barnen få spela med varandra och rotera inom lagen  

• Hög träningsflit ger möjlighet till mer matchspel totalt, sett över hela 
säsongen  

• Använda de närliggande lagen i föreningen för utbyte av spelare för att ge 
morötter till spelarna i det egna laget, och även skapa förståelse för 
kompisarna i åldersgrupperna intill. Urval görs utifrån träningsflit och rätt 
inställning i samråd med berörda tränare 
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IFK-spelaren - 13-14 år (9v9) 

Grundläggande värderingar sportsligt: 

• Alla är välkomna att spela fotboll hos oss i IFK Simrishamn  

• Individuell utveckling går före lagets utveckling 

• Toppning av lag för att IFK ska vinna matcher får inte förekomma 

• Alla spelare som är uppsatta på laguppställningen ska få minst en halvlek 
(halva matchen) 

• Om åldersgruppen har flera lag ska serieindelning ske så att lagen ligger nära 
varandra och spelarna rotera mellan lagen  

• Träning minst 2 gånger/veckan  

• Det ska finnas en plan för spelare med hög ambitionsnivå såväl inom 
klubben, genom utbyte med äldre åldersgrupper, men även genom dialog 
med närliggande elitföreningar om hur denne spelare bäst vidareutvecklas 

• Det ställs högre krav på spelarna och alla måste träna regelbundet samt 
uppträda på ett korrekt vis för att få spela matcher 

 
Grundläggande värderingar – vikten av ett bra uppförande: 

Kamratskap är en stor del av IFK:s identitet. Att respektera sina kompisar är av stor 
vikt men också att ha respekt för ledare och sin omgivning. För att ledaren ska 
kunna skapa en trivsam och trygg miljö så ställer det krav på barnet och föräldrar 
visar hänsyn åt följande: 

• Respektera ledarnas instruktioner – ledarna har mandat, om inte särskilda 
skäl föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande 
inte lyssnar och respekterar ledarnas direktiv 

• Respektera kompisarna – ledarna har mandat, om inte särskilda skäl 
föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande inte 
respekterar sina kompisar i laget 

• Respektera motståndare, domare och spelets regler 

• Det ställs krav på att IFK-spelaren har ett positivt kroppsspråk och en 
uppmuntrade kommunikation med sin omgivning på plan 
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På en IFK-träning: 

• Mycket bollkontakt 

• Smålagsspel är fortfarande en viktig del av utveckling men spel på större 
plan med fler spelare blir viktigare 

• Spel i olika former med motståndare är en stor del av träningen 

• I spelen får spelarna oftare utgå från sina positioner som de har i match 

• Dela med fördel in gruppen i fyra-fem små grupper och kör olika övningar 
där ni roterar efterhand. Detta för att kunna se varje individ, skapa ökat 
fokus vid övningen och lättare kunna hantera det disciplinärt  

• Efterhand som spelarna mognar och utvecklas olika, kan det finnas anledning 
att dela upp spelarna i smågrupper som tar hänsyn till vart i 
utvecklingsstadiet man befinner sig. Ledarna är uppmärksamma och flexibla 
så det inte blir statiska grupper genom hela säsongen  

På en match med IFK: 

• Fokus på prestation före resultat 

• Se matchen som ett examenstillfälle att prova sina vingar utifrån vad man 
tränat på i veckan/månaden 

• Låt alla barnen få spela med varandra och rotera inom lagen  

• Hög träningsflit ger möjlighet till mer matchspel totalt, sett över hela 
säsongen 

• Använda de närliggande lagen i föreningen för utbyte av spelare för att ge 
morötter till spelarna i det egna laget, och även skapa förståelse för 
kompisarna i åldersgrupperna intill. Urval görs utifrån träningsflit, rätt 
inställning och nuvarande fotbollskompetens 
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IFK-spelaren 15-19 (11v11) 

Grundläggande värderingar sportsligt: 

• Individuell utveckling går före lagets utveckling 

• Alla ska få möjligheten att spela, men vi ställer krav på spelarna och låter 
träningsflit, inställning och kunnande avgöra i vilken omfattning man spelar 
match 

• Om åldersgruppen har flera lag ska serieindelningen anpassas efter truppens 
kunnande  

• Om åldersgruppen har flera lag ska 1:a laget innehålla de spelare som 
uppfyller punkt 3 

• Alla spelare som är uppsatta på laguppställningen ska få spela aktuell match 

• Träning bör ske 2/3 gånger/veckan 

• Spelaren ska tillhöra den grupp (15, J eller senior) som ledarna i laget och 
senioransvarige anser är mest utvecklande för individen 

• Alla spelarna i åldersintervallet ska ges möjlighet att visa upp sitt kunnande 

Grundläggande värderingar – vikten av ett bra uppförande: 

Kamratskap är en stor del av IFK:s identitet. Att respektera sina kompisar är av stor 
vikt men också att ha respekt för ledare och sin omgivning. För att ledaren ska 
kunna skapa en trivsam och trygg miljö så ställer det krav på barnet och föräldrar 
visar hänsyn åt följande: 

• Respektera ledarnas instruktioner – ledarna har mandat, om inte särskilda 
skäl föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande 
inte lyssnar och respekterar ledarnas direktiv 

• Respektera kompisarna – ledarna har mandat, om inte särskilda skäl 
föreligger, att låta barnen vila från träning om barnen återkommande inte 
respekterar sina kompisar i laget 

• Respektera motståndare, domare och spelets regler 

• Det ställs höga krav på att IFK-spelaren har ett positivt kroppsspråk och en 
uppmuntrade kommunikation med sin omgivning på plan 
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På en IFK-träning: 

• Passningsspel bör uppta en större andel tid av träningen än tidigare  

• Positionsanpassad träning blir mer frekvent 

• Smålagsspel utvecklar fortsatt bäst. Däremot kan man i detta åldersintervall 
växla mer mellan större ytor och antal spelare än i tidigare åldersintervall  

• Indelning av grupper på träning mm bör tydligare göras utifrån vilken 
inställning och ambition man har som spelare  

• På ett tydligt och organiserat vis ha kontinuerligt utbyte med närliggande 
åldersgrupper (samt seniorlag), kunna växla träningsgrupper beroende på hur 
man utvecklas och presterar 

På en match med IFK: 

• Coachning av laget sker så att de spelare som är ”hetast” för dagen ges mest 
speltid  

• Hög träningsflit, rätt attityd och fotbollskompetens ger möjlighet till mer 
matchspel totalt, sett över hela säsongen  

• Vi ska fortsätta våga vara utvecklingsorienterade istället för fokuserade på 
resultatet, viktigt att spelaren får den feedbacken på sin insats 

• Däremot börjar vi så smått utbilda spelaren i vad en resultatorienterad 
fotboll är och hur det ser ut i en seniorverksamhet 

• Använda de närliggande lagen i föreningen för utbyte av spelare för att ge 
morötter till spelarna i det egna laget, och även skapa förståelse för 
spelarna i åldersgrupperna intill. Urval görs utifrån träningsflit, rätt 
inställning och nuvarande fotbollskompetens i samråd med berörda tränare 
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Så många som möjligt – så länge som möjligt 

- så bra som möjligt 

 
Glädje, kamratskap & utveckling 
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