
 

 

 

 

 

 

Spelaren i Centrum 
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Riktlinjer för Gefle IF:s breddverksamhet 6-16 år och 

akademiverksamhet 16-19 år 

 



 

 

Inledning  

Gefle IF bedriver fotboll på breddnivå, elitförberedande nivå och elitnivå. Elit och bredd 

ska komplettera varandra och alla som vill ska kunna ha en aktiv roll i föreningen, som 

spelare, ledare, föreningsdomare, funktionär eller supporter. Gefle IF ska låta varje barn 

spela fotboll efter sina egna villkor. Vi ska låta barnen ha roligt med sin fotboll. Alla barn 

och ungdomar ska ha möjlighet att spela fotboll i Gefle IF till och med året man fyller 16 

år. 

  

Spelaren i Centrum är Gefle IF:s styrdokument som ska kvalitetssäkras genom följande 

årshjul. 

Januari – revidering och uppdatering, ansvarig är föreningens klubbchef. 

Mars – implementering, samtliga ledare och medarbetare deltar på en Kick-off-dag, 

ansvarig är föreningens klubbchef. 

Oktober – utvärdering, samtliga ledare och medarbetare deltar på en Spelaren i centrum-

dag, ansvarig är föreningens klubbchef. 

  

Vår värdegrund  

• Alla människor har lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell 

läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund.  

• I Gefle IF tar vi aktivt avstånd från våld, kränkande behandling, droger och 

dopning.  

• I Gefle IF stödjer vi varandra i föreningen. 

• I Gefle IF uppträder vi respektfullt och värdigt mot motståndarnas ledare, spelare 

och mot domare. 

 

Riktlinjer för våra ledare 

• Alla ledare/tränare ska vara insatta i och följa Spelaren i Centrum och Svenska 

Fotbollsförbundets Spelarutvecklingsplan 

• Vi använder oss av ett inkluderande och välkomnande arbetssätt 

• Alla ledare/tränare ska uppträda som goda förebilder och tydliga vuxna 

• Alla ledare/tränare ska lyssna in spelarnas synpunkter och åsikter 

• Vi använder oss av arbetssätt som utesluter ironi, sarkasm och hot 

• Vi använder oss av arbetssätt som utesluter bestraffning, favorisering och 

toppning 



 

 

• Vi tillämpar heterogena (blandade) och likvärdiga grupp/lagsammansättningar 

(spelares förkunskaper, skicklighet, modersmål m.m.)  

• Vi skyller aldrig aldrig dåliga resultat på domarinsats, väder m.m. 

 

Goda attityder/handlingar som Gefle IF:s spelare ska fostras in i 

• Vi hjälps åt att samla in och bära ut material kring träning och match. 

• Vi hjälps åt att städa efter oss i omklädningsrum och vid avbytarbänken. 

• Vi hälsar alltid på alla som medverkar vid träning och matcher (medspelare, 

ledare, domare, vaktmästare och motståndare) 

• Vi gör ALLTID så bra vi kan utifrån arbetssättet och spelplanen under träning 

och match oavsett omständigheter och förutsättningar (resultat, domslut, 

väder etc.). 

• Vi tar ansvar för våra handlingar både på och utanför planen utan 

bortförklaringar 

• Vi använder ett vårdat språk som gör att ALLA känner sig bekväm. Skämt eller 

kommentarer som nedvärderar kön, religion, sexualitet, etnicitet eller 

funktionsvariationer är förbjudna 

 

Indelning av utbildningen 

• Nivå Ett (6-9 år)  Fotbollsglädje – dribbla, passa, driva 

• Nivå Två (10-12 år) Lära för att träna – passa, skjuta, försvara 

• Nivå Tre (13-16 år) Träna för att lära – speluppbyggnad, kontring, 

   komma till avslut, återerövra, förhindra 

   speluppbyggnad 

• Nivå 4 (16-19 år)  Träna för att prestera – olika försvarmetoder, olika 

anfallsmetoder, värdera utifrån situationen 

 

Vi använder samma nivåindelning som i Svenska Fotbollförbundets 

Spelarutbildningsplan. Inom Gefle IF har nivåerna speciella inriktningar mer än att varje 

ålder har något specifikt som spelaren ska kunna. Årsindelningen innebär att man fyller 

den åldern under kalenderåret. 

 

Breddverksamhetens upptagningsområde 



 

 

Gefle IF:s upptagningsområde gällande breddverksamheten är ”Söder om Gavleån och 

väster om järnvägen”. 



 

 

Nivå 1 6-åringar 

Fotbollsskolan – inkörsporten för de yngsta 

 

Vem får vara med? 

Alla som bor i Gefle IF:s upptagningsområde får delta. Det är inget tvång att gå på 

alla träningar, spelaren måste själv känna lust att vilja vara med. Om en spelare som 

bor utanför Gefle IF:s upptagningsområde eller tillhör annan förening vill börja spela 

med så hänvisas denne till föreningens ungdomsansvarige. 

 

Tränare och ledare 

Gefle IF:s ungdomsansvarige tillsätter tränare som är ungdomsspelare från 

föreningen. 

  

Trygg och lustfylld träningsmiljö  

För att varje spelare ska känna samhörighet och delaktighet ska årskullen delas upp i 

fasta träningsgrupper med 10-15 spelare och 3 tränare. Träningsgrupperna ska vara 

heterogena och blanda spelare med olika förkunskap, skicklighet, modersmål etc. 

föreningens ungdomsansvarige ansvarar för gruppindelningen. Lekfullheten ska vara 

i centrum och det ska vara roligt att gå på fotbollsträning. 

 

Träningarnas upplägg 

Träningarna ska planeras och organiseras så att övningarna så snabbt som möjligt 

kommer igång. Barnen tappar lätt intresset om det är för mycket instruktioner. 

Träningarna ska vara högst en timme långa inklusive pauser. Det är viktigt att alla 

känner sig delaktiga och får röra bollen många gånger i övningarna. Spelarna ska 

erbjudas träning 1 gång i veckan under perioden 15 augusti-1 oktober.  

 

Målvakter 

Alla som vill ska få prova på att vara målvakt. 

 

Förhållning till andra idrotter 

Forskning visar att det är positivt och utvecklande att barn håller på med flera idrotter 

och att specialisering bör ske så högt upp i åldern som möjligt, vi ska därför ha en 



 

 

positiv grundinställning till detta. Varje spelare ska själv få välja vilken idrott man vill 

delta i, vi ska inte med olika öppna eller förtäckta hot pressa barnen att komma på 

våra träningar. Fotbollsutövandet måste bygga på lust. 

 

 



 

 

Nivå 1 7-9 år 

Fotbollsglädje – dribbla, passa, driva 

 

Vem får vara med? 

Alla som bor i Gefle IF:s upptagningsområde får delta. Det är inget tvång att gå på 

alla träningar, spelaren måste själv känna lust att vilja vara med. Spelarna tränar och 

spelar matcher med sin årskull. Om en spelare som bor utanför Gefle IF:s 

upptagningsområde eller tillhör annan förening vill börja spela med oss så hänvisas 

denne till föreningens ungdomsansvarige. 

 

Tränare och ledare 

I nivå 1 så krävs det att föräldrar ställer upp som ledare och tränare. Tränarna ska få 

introduktion och utbildning redan första året, ansvarig för detta är föreningens 

utbildningsansvarige. Målsättningen är att det ska finnas en tränare på sju spelare 

och att det i årskullen finns minst tre lagledare som kan hjälpa till med arbetsuppgifter 

utanför planen såsom mejlutskick, mottagandet av nya spelare, sköta hemsidan, 

arbetsscheman m.m. Tränarna i årskullen ska ha kontinuerliga möten med 

föreningens ungdomsansvarige. 

  

Trygg och lustfylld träningsmiljö  

För att varje spelare ska känna trygghet, samhörighet och delaktighet ska årskullen 

delas upp i fasta träningsgrupper med 25-30 spelare och minst 4 tränare. 

Träningsgrupperna ska vara heterogena och blanda spelare med olika förkunskaper, 

skicklighet, modersmål etc. Lekfullheten ska vara i centrum och det ska vara roligt att 

gå på fotbollsträning. 

 

Träningarnas upplägg 

Träningarna ska planeras och organiseras så att övningarna så snabbt som möjligt 

kommer igång. Barnen tappar lätt intresset om det är för mycket instruktioner. 

Träningarna ska vara inriktade på anfallsspel. Spelarna ska öva och utveckla de 

offensiva delarna i fotboll utan ängslan över vad som händer när motståndarlaget får 

bollen. 



 

 

Träningarna ska vara högst en timme långa inklusive pauser. Det är viktigt att alla 

känner sig delaktiga och får röra bollen många gånger i övningarna. Spelarna ska 

erbjudas träning 1-2 gånger i veckan under perioden 1 maj-15 oktober.  

 

Träna spelförståelse 

• Smålagsspel med numerärt underläge/överläge 

• Spelbarhet, att vilja ha bollen 

• Alla är anfallsspelare när vi har bollen 

• Alla är försvarsspelare när motståndarna har bollen 

• Roller på planen. 

 

Träna fysik 

• Lekar som främjar kroppskontroll och koordination (krypa, springa, rulla, 

hoppa, balans) 

• Löpskola 

 

Träna på att spela match 

Att spela match ska ses som ett träningstillfälle, ett led i utvecklingen och ett tillfälle 

för lärande. Fotboll går ut på att vinna, men i barn- och ungdomsfotboll är 

matchresultat underordnat individens prestation, utveckling och glädje. 

Alla som deltar i träningar ska få vara med och spela match och på matcherna ska 

alla spelare spela lika mycket. Åldersgruppen ska i matchsammanhang delas in så 

att varje deltagande spelare ska spela 2/3 av matchtiden. Antalet lag i 

matchsammanhang ska alltså bestämmas utifrån antalet spelare i åldersgruppen och 

inget annat. Barnen ska i möjligaste mån få prova på att spela på olika positioner 

under säsongen. ”Startelva” och kaptensskap ska inte vara statiskt utan något som 

man turas om med. 

 

Målvakter  

Alla som vill ska få prova på att vara målvakt, både i träning och i match. 

 

Förhållning till andra idrotter 



 

 

Forskning visar att det är positivt och utvecklande att barn håller på med flera idrotter 

och att specialisering bör ske så högt upp i åldern som möjligt, vi ska därför ha en 

positiv grundinställning till detta. Varje spelare ska själv få välja vilken idrott man vill 

delta i, vi ska inte med olika öppna eller förtäckta hot pressa barnen att komma på 

våra träningar. Fotbollsutövandet måste bygga på lust. Samtidigt så är fotboll ett 

lagspel vilket innebär att man är beroende av varandras närvaro. Därför vill att våra 

spelare prioriterar fotbollen under vår tävlingssäsong 1 maj–15 oktober. Märker vi att 

andra idrotter hindrar våra spelare att träna/spela under vår matchsäsong, ska detta 

anmälas till föreningens ungdomsansvarige som tar kontakt med berörd förening. 

 

 



 

 

Nivå 2 10–12 år 

Lära för att träna – passa, skjuta, försvara 

 

Vem får vara med?  

Alla som bor i Gefle IF:s upptagningsområde får delta. Det är inget tvång att gå på 

alla träningar, spelaren måste själv känna lust att vilja vara med. 

Spelarna tränar och spelar matcher med sin årskull. Om en spelare som bor utanför 

Gefle IF:s upptagningsområde eller tillhör annan förening vill börja spela med oss så 

hänvisas denne till föreningens ungdomsansvarige. 

 

Tränare och ledare 

I nivå 2 så krävs det att föräldrar ställer upp som ledare och tränare. Tränarna ska få 

introduktion och utbildning redan första året, ansvarig för detta är föreningens 

utbildningsansvarige. Målsättningen är att det ska finnas en tränare på tio spelare 

och att det i årskullen finns minst tre lagledare som kan hjälpa till med arbetsuppgifter 

utanför planen såsom mejlutskick, mottagandet av nya spelare, sköta hemsidan, 

arbetsscheman m.m. Det bör även finnas en tränare med inriktning mot målvakterna. 

Tränarna i årskullen ska ha kontinuerliga möten med föreningens ungdomsansvarige. 

 

Trygg och lustfylld träningsmiljö  

Årskullen ska om möjligt bestå av en träningsgrupp vars spelare tas ut till matcher i 

olika konstellationer varje matchomgång. Om årskullen är stor så bildas två 

träningsgrupper. Träningsgrupperna ska vara heterogena och blanda spelare med 

olika förkunskaper, skicklighet, modersmål etc. Det ska vara roligt att gå på 

fotbollsträning. 

 

Träningarnas upplägg 

Träningarna ska planeras och organiseras så att övningarna så snabbt som möjligt 

kommer igång. Barnen tappar lätt intresset om det är för mycket instruktioner. 

Träningarna ska vara inriktade på anfallsspel. Spelarna ska öva och utveckla de 

offensiva delarna i fotboll utan ängslan över vad som händer när motståndarlaget får 

bollen. Träningarna ska vara högst en timme långa inklusive pauser. Det är viktigt att 

alla känner sig delaktiga och får röra bollen många gånger i övningarna. Spelarna 



 

 

ska erbjudas träning 2 gånger i veckan under perioden 15 april-15 oktober samt 1 

gång i veckan resterande del av året. 

 

Träna på att spela match 

Att spela match ska ses som ett träningstillfälle, ett led i utvecklingen och ett tillfälle 

för lärande. Fotboll går ut på att vinna, men i barn- och ungdomsfotboll är 

matchresultat underordnat individens prestation, utveckling och glädje. 

Alla som deltar i träningar ska få vara med och spela match och på matcherna ska 

alla spelare spela lika mycket. Åldersgruppen ska i matchsammanhang delas in så 

att varje deltagande spelare ska spela 2/3 av matchtiden. Antalet lag i 

matchsammanhang ska alltså bestämmas utifrån antalet spelare i åldersgruppen och 

inget annat. Barnen ska i möjligaste mån få prova på att spela på olika positioner 

under säsongen. ”Startelva” och kaptensskap ska inte vara statiskt utan något som 

man turas om med. Ingen spelare ska spela mer än två matcher på en vecka. 

 

Träna på att vara målvakt  

Alla som vill ska få prova på att vara målvakt, både i träning och i match. Målvakterna 

ska få träning i utgångsposition, grepp och fallteknik. 

 

Cuper  

Alla som är med och tränar ska också kunna delta på de cuper som planerats in. 

Med det menas att samtliga spelare i årskullen ska klara av ett deltagande i cupen 

både ekonomiskt och organisatoriskt. Anmälningar till cuper ska ske i samråd med 

föreningens ungdomsansvarige. Matcher eller resor till och från cuper får ej inkräkta 

på skoltid. 

 

Förhållning till andra idrotter 

Forskning visar att det är positivt och utvecklande att barn håller på med flera idrotter 

och att specialisering bör ske så högt upp i åldern som möjligt, vi ska därför ha en 

positiv grundinställning till detta. Varje spelare ska själv få välja vilken idrott man vill 

delta i, vi ska inte med olika öppna eller förtäckta hot pressa barnen att komma på 

våra träningar. Fotbollsutövandet måste bygga på lust. Samtidigt så är fotboll ett 

lagspel vilket innebär att man är beroende av varandras närvaro. Därför vill att våra 

spelare prioriterar fotbollen under vår tävlingssäsong 1 maj–15 oktober. Märker vi att 



 

 

andra idrotter hindrar våra spelare att träna/spela under vår matchsäsong, ska detta 

anmälas till föreningens ungdomsansvarige som tar kontakt med berörd förening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nivå 3 13–15 år  

Träna för att lära – speluppbyggnad, kontring, avslut, återerövra, förhindra 

speluppbyggnad 

 

Vem får vara med?  

Alla som bor i Gefle IF:s upptagningsområde får delta. Med ökad ålder kan tränarna 

sätta högre krav för närvaro och frånvaroanmälan. 

Spelarna tränar och spelar matcher med sin årskull, undantag från detta ska ske i 

samråd med föreningens ungdomsansvarige (spelare som är 16 år och inte tillhör 

akademilaget spelar med årskullen som är 15 år). Om en spelare som bor utanför 

Gefle IF:s upptagningsområde eller tillhör annan förening vill börja spela med oss så 

hänvisas denne till föreningens ungdomsansvarige. 

 

Tränare och ledare 

I nivå 3 så krävs det att föräldrar ställer upp som ledare och tränare. Målet är dock att 

föreningen ska tillsätta en huvudtränare för årskullen med utbildning Ungdom B som 

inte är förälder i årskullen. Tränarna ska få utbildningar på rätt nivå, ansvarig för detta 

är föreningens utbildningsansvarige. Det ska även finnas en tränare med inriktning 

mot målvakterna. Tränarna i årskullen ska ha kontinuerliga möten med tränare från 

andra årskullar, ansvarig för detta är föreningens ungdomsansvarige. 

 

Trygg och utvecklande träningsmiljö  

Årskullen ska om möjligt bestå av en träningsgrupp vars spelare tas ut till matcher i 

olika konstellationer varje matchomgång. Om årskullen är stor så bildas två 

träningsgrupper. Träningsgrupperna ska vara heterogena och blanda spelare med 

olika förkunskaper, skicklighet, modersmål etc. 

 

Träningarnas upplägg 

Alla ska få känna sig delaktiga och röra bollen många gånger i övningarna. Antalet 

träningar ska succesivt öka med ålder från 2 till 3-4 pass per vecka. Träningar ska 

erbjudas året runt. Spelarna blir mer och mer mottagliga för träning, både fysisk 

träning och taktisk. En ökad träningsmängd är också en viktig förberedelse inför 

eventuell akademiverksamhet i nivå 4. 



 

 

Målvaktsträning 

Varje årskull har utsedda målvakter som får målvaktsträning. Det bör finnas 1 

målvakt per 10 spelare. 

 

Spela match 

Att spela match ska ses som ett träningstillfälle, ett led i utvecklingen och ett tillfälle 

för lärande. Fotboll går ut på att vinna, men i barn- och ungdomsfotboll är 

matchresultat underordnat individens prestation, utveckling och glädje. 

Alla som deltar i träningar ska få vara med och spela match och på matcherna ska 

alla spelare spela lika mycket (undantag kan ske utifrån fysisk kapacitet). 

Åldersgruppen ska i matchsammanhang delas in så att varje deltagande spelare ska 

spela 2/3 av matchtiden. Målet är att orka spela hela sin speltid sammanhängande. 

Antalet lag i matchsammanhang ska alltså bestämmas utifrån antalet spelare i 

åldersgruppen och inget annat.  

Ingen spelare ska spela mer än två matcher på en vecka. Om en spelare har önskan 

om att prova på annan position än den vanliga så ska det ske i kommande match/er. 

Kaptensskapet ska vara en ära som ges till lagets positiva ledare som får alla spelare 

i laget att göra sitt bästa. 

I DM där man endast får delta med ett lag per årskull ska urvalet ske med 

träningsfrekvens som underlag. 

 

Cuper  

Alla som är med och tränar ska också kunna delta på de cuper som planerats in. 

Med det menas att samtliga spelare i årskullen ska klara av ett deltagande i cupen 

både ekonomiskt och organisatoriskt. Anmälningar till cuper ska ske i samråd med 

föreningens ungdomsansvarige. Matcher eller resor till och från cuper får ej inkräkta 

på skoltid. 

 

Förhållning till andra idrotter 

Forskning visar att det är positivt och utvecklande att barn håller på med flera idrotter 

och att specialisering bör ske så högt upp i åldern som möjligt, vi ska därför ha en 

positiv grundinställning till detta. Varje spelare ska själv få välja vilken idrott man vill 

delta i, vi ska inte med olika öppna eller förtäckta hot pressa barnen att komma på 

våra träningar. Fotbollsutövandet måste bygga på lust. Samtidigt så är fotboll ett 



 

 

lagspel vilket innebär att man är beroende av varandras närvaro. Därför vill att våra 

spelare prioriterar fotbollen under vår matchsäsong 15 april–15 oktober. Märker vi att 

andra idrotter hindrar våra spelare att träna/spela under vår tävlingssäsong, ska detta 

anmälas till föreningens ungdomsansvarige som tar kontakt med berörd förening. 

 

 

 

 

Efter nivå 3 

Information om akademiverksamhetens kravbild ska ges till 15-åringarna och dess 

föräldrar i april och september, ansvariga för detta är föreningens akademiansvarige 

och ungdomsansvarige. Från och med oktober det år spelarna fyller 15 år erbjuds 

utvalda spelare att få provträna med föreningens akademiverksamhet (nivå 4). 

Ansvarig för detta urval är föreningens akademiansvarige i samråd med berörda 

tränare.  

Besked om vilka spelare som erbjuds plats i akademiverksamheten sker efter 15-

åringarnas matchsäsong, ansvarig för detta är föreningens akademiansvarige. 

Spelare som inte blir uttagna till akademiverksamheten fortsätter i nivå 3 med 

årskullen under. 

De 16-åringar som inte erbjuds akademiverksamhet kommande år ska få aktiv hjälp 

att fortsätta sin karriär i annan klubb eller i annan roll inom Gefle IF. De ska av 

föreningens ungdomsansvarige få ett individuellt samtal där en blankett ska fyllas i 

där det framgår vad deras önskemål är (spel i annan klubb, domarutbildning, 

tränarroll, funktionärsroll etc.). 

 

 

 

 

 



 

 

Nivå 4 16–19 år Akademiverksamheten 

Träna för att prestera – olika försvarmetoder, olika anfallsmetoder, värdera 

utifrån situationen 

Vem får vara med? 

Akademiverksamheten är Gefle IF:s elitförberedande fotbollsutbildning som 

distriktets bästa fotbollsspelare ska rekryteras till. Även spelare från andra distrikt kan 

bli aktuella genom det nationella intagningssystemet för gymnasieskolan. 

Föreningens scoutingverksamhet är viktig och ska skötas via ett stort nätverk. Från 

och med oktober det år då spelaren fyller 15 år bjuds spelare in till träning med 

någon av Gefle IF:s akademitrupper efter att akademikoordinator anmält detta till 

spelarens nuvarande förening. 

 

Tränare, instruktörer och ledare 

I nivå 4 tillsätter föreningen tränare, varje lags huvudtränare ska ha minst UEFA B 

utbildning, målvaktstränarna ska ha minst målvaktsutbildning C. Organisationen ska i 

sig själv vara lärande och alla instruktörer ska ha mött alla spelare under en vecka, 

hela träningsåret. Alla instruktörer ska genom vårt sätt att arbeta på ett naturligt sätt 

utveckla sig själv, spelet, spelarna och laget. Det dagliga arbetet ska uppmuntra till 

samarbete, alla instruktörer ska vara delaktiga och andan ska vara öppen och 

generös mellan tränarna. 

 

Trygg men utmanande och utvecklande träningsmiljö  

Träningsdosen ska vara hög och kravbilden höjs för närvaro, fysik, psykologi, 

spelförståelse och teknik. Spelarens individuella färdigheter ska stå i centrum för 

verksamheten. Spelarna ska utveckla alla delar i spelet och bli en så hel spelare som 

möjligt. Spelaren ska också fortsätta utveckla sin spetskompetens - något spelaren är 

extra skicklig på, en egenskap som sticker ut i den framtida karriären. Spelarna 

förväntas närvara vid alla träningar förutom vid sjukdom. Spelare på denna nivå har 

fri tillgång till professionell bedömning av skada och skadebehandling samt råd kring 

rehabilitering och uppföljning genom Gävle Rehab/Folksam. 

 

Det är viktigt att varje spelare känner sig hemma och trygg i föreningen. Alla ledare 

ska visa intresse för hela individen och samtala om skola, hem, mående med varje 



 

 

spelare. Regelbundna träffar ska planeras in under säsongen där beteende och 

känslor tas upp. Trivsel och gemenskap skapas oftast inom gruppen. 

Utvecklingssamtal ska hållas mellan instruktör och spelare minst två gånger per 

säsong. Däremellan har instruktörer och spelare fortlöpande återkoppling varje 

vecka. 

I samband med träningar ska det finnas lokal tillgänglig där skolarbeten kan göras. 

 

Träningarnas upplägg 

Träningarna i nivå 4 ska vara mer taktiskt och positionsanpassat utformade. 

Träningarna ska vara professionellt organiserade med korrekta instruktioner. 

Talangfulla spelare ska få chansen att möta äldre och bättre spelare på träning och 

match, liksom träna och spela matcher där spelaren själv är bland de mest 

utvecklade. Spelarna ska träna fyra till fem pass i veckan från januari-november.  

 

Träna teknik och spelförståelse 

Målet är att spelarna förstår spelets alla skeden. Varje övning ska innehålla 

spelförståelse-teknik, psykologi och fysik för att spelarna ska förstå spelet på ett 

tydligt och pedagogiskt sätt. Merparten av spelövningarna ska innehålla både anfall 

och försvar för samma spelare d.v.s. att om anfallande lag har boll och blir av med 

den, då blir de försvarare innan övningen bryts. 

Spelarna ska lära sig alla försvarsmetoder under sina år i akademin. 

 

Träna fysik 

Träningen är satt till en nivå som ska göra steget upp till seniorfotbollen så litet som 

möjligt. Konditionsträning sker i huvudsak på planen men kan också utföras i löpform 

om så krävs. Konditionstester genomförs kontinuerligt. 

 

Träna målvakter  

Målvakterna på denna nivå ska erbjudas målvaktsträning varje vecka. Förutom att 

utbilda sig i anfallsspel och försvarsspel för målvakter ska de också lära sig 

kommunicera på plan. 

 

Spela match 



 

 

Att spela match ska ses som ett tävlings- och träningstillfälle, ett led i utvecklingen 

och ett tillfälle för lärande. Alla spelare som är tillgängliga ska erbjudas match varje 

vecka, tränarna bestämmer vilken matchmiljö spelaren ska erbjudas. 15–18 spelare 

ska tas ut till match och alla uttagna spelare ska få spela minst 20 min. 

Målet är att alla lag ska få spela minst en match mot nationellt motstånd och att något 

av våra lag varje år deltar i en cup med internationellt motstånd. 

 

Förhållning till andra idrotter 

Spelare i akademiverksamheten ska prioritera fotbollen högt, vilket innebär att andra 

idrotter blir svårt att kombinera. Undantag kan dock göras i samråd med 

akademiansvarige. Spelarna ska vara tillgängliga för laguttagning under hela 

tävlingssäsongen. 


