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Utvecklingsplan barn- och ungdom 2017-2019
Jämtland Härjedalen

Bakgrund
Den senaste 10-årsperioden har antalet LOK-stödstillfällen (7-20 år) i distriktet minskat med
25%. Detta ser vi som ett tydligt tecken på att IF behöver stöd för att åter kunna erbjuda fler
barn och ungdomar en attraktiv fotbollsverksamhet. Skillnaden mellan kommunerna är stor.
Härjedalen har tex ökat, även om utgångsvärdena var låga, med ca 70%.
Även det totala antalet IF i distriktet har minskat, trots att några nya kommit till. Bland de
nya föreningarna finns några där flertalet aktiva är nysvenskar. Detta är en växande grupp
SDF bör stötta i deras nya föreningsmiljö, oavsett om de väljer att bilda egen förening eller gå
med i en befintlig.
Antalet aktiva barn och ungdomar inom fotbollen ökar från 7år fram till 11 år, för att sedan
stadigt minska. För att fortsätta vara en viktig aktör i folkhälsoarbetet måste fotbollen få fler
att stanna kvar längre inom verksamheten.
Distriktets Futsal-verksamhet är fortfarande mycket begränsad. Här spelar bristen på
ändamålsenliga anläggningar en stor roll. Intresset för att börja träna och spela Futsal finns i
föreningarna men bristen på halltider är ett stort hinder. Även fotbollen är i behov av nya
anläggningar för att underlätta för IF att erbjuda verksamhet. I vårt klimat är det framförallt
nya konstgräsplaner och andra konstgräsytor som skulle behövas.
Distriktet har utbildat relativt många aktivitetsledare i SvFFs tränarutbildningar. Denna
satsning ska fortsätta som ett led i att kvalitetssäkra föreningarnas verksamhet. Den bör dock
kompletteras med utbildning av organisationsledare för att stärka IF. Samarbetet JHFFs
samarbete med SiSU Idrottsutbildarna har varit, och är gott, men kan fördjupas ytterligare.
När det gäller uttagningsverksamheten har SDF svårigheter att rekrytera kompetenta ledare
till distriktslagsverksamheten och distriktets SU har legat vilande senaste året. Denna
organisation ska snarast komma på plats och gärna ske i samarbete med NIU i Östersund
samt distriktets elitfotbollslag ÖDFF och ÖFK.
SDFs interna arbete med de olika kommittéerna har fungerat väl men vi står liksom de IF vi
ska stötta inför utmaningen att lyckas rekrytera nya människor som vill och kan bidra till
fotbollens förvaltning och utveckling i distriktet.
Till sist ser vi ett behov av att rekrytera, utbilda och behålla fler domare för att klara av att
öka antalet matcher, både i seriespel och cuper, som ju är målet både vad gäller futsal och
fotboll. Vi avser att titta på en organisation med domare knutna till en förening. Ett system
som redan finns i Norge.
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Vår strategi:
Föreningsmiljö

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Föreningsutveckling

Distriktet består av
välmående föreningar
som uppfyller Svensk
fotbolls
föreningsutvecklingsmål,
prioriterar och har kraft
och kompetens att driva
utvecklingen av barnoch ungdomsverksamheten.

Genom en årlig enkät
till IFs
styrelseordföranden
kontrollera hur de
upplever hur
föreningen fungerar
och arbetet bedrivs.

Med hjälp av SISU
Idrottsutbildarna stötta
föreningarna i arbetet
med materialet
"Kvalitetssäkra
föreningen" som utgår
från de 5 föreningsutvecklingsmålen.

Föreningarna har många
välutbildade
organisationsledare med
god organisation och
arbetsfördelning.

Årlig uppföljning med
föreningarnas
styrelseordföranden
hur de anser att deras
förening lyckas
rekrytera ledare.

Integration

Antal föreningar som
har kvalitetssäkrat sin
förening enligt SiSU
Idrottsutbildarnas och
SDFs material
”Kvalitetssäkra
föreningen”.

Stödja föreningarna i
arbetet att skapa en
ledarförsörjningsplan
inom ramen för
”kvalitetssäkra
föreningen” med hjälp
av SiSU
Idrottsutbildarna.
Föreningarna har
Antal nysvenskar som I samarbete med SiSU
förmågan att ta emot
blivit medlemmar i de och DF, erbjuda paket
och integrera
föreningar som har
inom Idrottslyftet som
nysvenskar i den
jobbat med
innehåller
befintliga verksamheten. integrationssatsningen utbildningsinsatser,
processledning och
medel för att lyckas
med integrationssatsningar.
Jobba med
kommunerna och deras
flyktingsamordnare för
att slussa in nysvenskar
i föreningsmiljön.
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Träning och tävling

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Nya spelformer

Antalet aktiva som
börjar med fotboll och
antalet aktiva som
fortsätter med fotboll
efter 11-12 år ålder.

Informera, utbilda och ge
goda exempel kring de
nya spelformerna och
uppmuntra
användningen av 3-3 och
9 mannaspel tom 14 år.

Futsal

Matchspelet är
anpassat till barns
utveckling och mognad
och är ett stimulerande
och attraktivt inslag i
fotbollsutbildningen för
alla spelare.

Byar och små orter i
distriktet med få antal
spelare har stora
möjligheter att delta i
tävlingsverksamhet och
behåller spelare mellan
15-19år i hög
utsträckning.
Futsal attraherar andra
grupper än den
traditionella fotbollen
och ökar i antalet
aktiva.
Futsalspel under
vinterhalvåret bidrar till
att ge fotbollsspelare
bättre teknik.

Antalet föreningar
som deltar i distriktets
tävlingar.
Antalet aktiva
fotbollsspelare mellan
15 och 25. Hur LOKstöds siffrorna ser ut i
åldrarna 15-25 efter
införandet av
motionsfotboll jfr med
idag.
Antalet aktiva och
LOK-stödstillfällen.
Genom intervjuer med
föreningstränare, DFK,
SU, NIU bedöma
fotbollsspelares
tekniska kunnande
efter deltagande i
futsalspel på
vinterhalvåret.

Organisera och erbjuda
tävlingsformer som
lockar spelare som vill ha
fotboll som en
motionsform

Organisera seriespel i
futsal för barn och
ungdom.
Arrangemangsbidrag för
att täcka kostnader för
föreningar som
arrangerar
futsalsammandrag

Tränare och ledare

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Utbildade tränare

Antal deltagare på
tränarutbildningarna

Arrangera
tränarutbildningar med
flexibla lösningar i tid
(Både kvällar och helger)
Subventionera
tränarutbildningar, TUC
och TUBU för
föreningarna.
Arrangera utbildning för
ledare inom Landslagets

Alla barn och
ungdomar tränas av
en utbildad ledare
som bedriver en rolig
och utvecklande
fotbollsverksamhet
Utbildade och kunniga
ledare gör det mer
intressant för
föräldrar att låta
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fotbollsrörelsen ta
hand om deras barn.
Fler kunniga domare

Fotbollsskola

Föreningen har
tillräckligt många
utbildade förenings(ungdoms-) domare
för att tillsätta domare
vid barn- och
ungdomsmatcher.

Antalet domare
mellan 15-25 som
genomgår
domarutbildning.

Subventionera
domarutbildning för unga
domare som genomgår
domarutbildning via en
förening.

Antal nya domare
mellan 15-25 och
antalet kompisligamatcher som döms av
föreningsdomare.
Antal IF som har en
domarrekryteringsplan

Rekryteringsinsats för att
locka unga futsaldomare.

Ge stöd till föreningar som
tar fram
domarrekryteringsplan och
stödjande miljöer för unga
domare.

Anläggning

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Anpassning till nya
spelformer

Anläggningarna är
anpassade till de
spelformer som
barn- och
ungdomsfotbollen
bedriver.

Antal anläggningar
med funktionell
utrustning och
utformning för alla
spelformer

Uppmuntra och stötta
föreningarna att anpassa och
utveckla sina anläggningar.

Det finns tillräckligt
med fotbolls- och
futsalytor för att
kunna bedriva
verksamhet året
runt. Det gäller
såväl organiserad
som spontan
tävling, träning och
motion.

Antal nya ytor för
fotboll.

Ökad tillgänglighet

Antal ytor för futsal.
Antal möten med
ansvariga kommunala
tjänsteman och
politiker.

Subventionera inköp av ny
utrustning för de nya
spelformerna, tex mål och
sarg/nät i 3 mot 3 spel.
Opinionsarbete för att sprida
kunskap om futsal bland
kommunala beslutsfattare
samt ha en tät dialog med
tjänstemän om vikten av att
skapa förutsättningar för att
utöva fotboll och futsal.
Stöd till föreningarna kring att
söka anläggningsstöd.

