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Bakgrund
Inför våren 2016 gjorde vi en stor översyn av vår distriktsverksamhet. Utgången var att vi skulle skapa den ultimata utbildningsverksamheten för Hälsingland. När vi hade vänt på alla stenar och sett
över våra förutsättningar och möjligheter så presenterade vi förslaget om Hälsingemodellen för styrelsen. De nappade och efter det
så har konceptet utvecklats och förbättrats för att maximera våra
spelares och tränares möjlighet till utbildning och fortbildning.
Men det viktigaste av allt är utvecklingen av Hälsingemodellen
bara har börjat och kommer ständigt att utvärderas och arbetas
med för att vid behov förbättras.

Målsättningen och Syfte
Det här är de punkter som vi ville uppnå med Hälsingemodellen:

3

Bedriva en spelarutbildning med hög kvalité för spelare
som har stort intresse för fotboll.

3
3

Involvera flera ledare för att fortbilda och utbilda dessa.
Vara en bidragande kraft till att spelare fortsätter längre
med fotboll.
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På sikt förbättra vår seniorfotboll.

Öka kunskapen och förståelsen om hur spelare når
elitfotbollen.

Öka möjligheterna för våra klubbar till bättre ekonomi.
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Upplägget

Är att vi under oktober till mars har sammankomster nästan
varje helg, ca 20 stycken. Under oktober så är vi ute på våra
konstgräsplaner i södra Hälsingland för att sedan kliva in i våra
hallar i Ljusdal, Iggesund och Delsbo. Dessa hallar ger oss unika
möjligheter för vår modell och vi är ytterst tacksamma för vårt
samarbete med de som driver dem.
Våra ungdomar tar själva ansvar för att öka möjligheten till att
bli så bra som möjligt.
De anmäler sig fritt till de tillfällen som passar, oavsett om det
är ett tillfälle eller samtliga, är de lika välkomna. Dessa tillfällen
kan antingen vara som komplement till andra idrotter eller vara
det tillfälle som våra ungdomar får för att utöva fotboll på ett
bra sätt ”off season”.

Med Hälsingemodellen ser vi till att de som brinner mest
för fotboll får chansen att faktiskt få göra det utan att
bli utvald eller bortvald av egna tränaren eller våra förbundskaptener.
Våra träningar i Hälsingemodellen är alltid öppna för alla!
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Värdegrund

Det som blir speciellt viktigt i en verksamhet där man fritt anmäler sig är att våra ungdomar som kommer dit tar till sig av
den värdegrund som vi har inom Hälsingemodellen. Detta är
det krav vi har för att de ska vara välkomna in i verksamheten.
Miljön där ska vara trygg och välkomnande för alla. Utgångspunkten har varit Fotbollens Spela Lek och Lär samt fotbollens
motto att Alla är olika - olika är bra ligger tillgrund för det arbete vi gjort tillsammans med High Five och den miljö vi jobbar
med för att ha.

Ekonomi
För att inte ska utesluta några spelare och för att vi också vet
att våra föreningar haft svårt att ta kostnader för den verksamhet vi tidigare bedrev, så har vi skapat en kostnadsfri utbildning.
Hälsingemodellens kostnader täcks därmed helt av vårt idrottslyft samt ett gott samarbete med SISU idrottsutbildarna.
Detta medför att alla föreningar i Hälsingland bidrar till vår
spelarutbildning, inte bara de med ungdomsverksamheter.
Att våra ungdomar får en bra utbildning gynnar samtliga våra
föreningar när de blir seniorer och framför allt att vi får fler
spelare som spelar fotboll längre..
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Instruktörer

De instruktörer som är med i Hälsingemodellen är tränare som
genomgått minst tränarutbildning B-ungdom. Detta för att säkerställa att den miljö vi erbjuder håller en bra kvalitet, samt att
våra instruktörer har med sig de senaste kunskaperna om hur vi
bäst utbildar våra ungdomar. Vi håller även kontinuerliga fortbildningar för våra instruktörer för att alla ska vara uppdaterade
över vårt arbetsätt. Att vi har 8 stycken instruktörer igång varje
vecka medför att många får vara igång och möjlighet att utbyta
erfarenheter. Dessa tar de med sig hem till sina föreningar för
att göra den miljön ännu bättre.
Fortbildning för ledare
Hälsingemodellen är inte bara till för våra spelare utan även
för våra ledare i våra föreningar. Samliga som vill medverka på
Hälsingemodellen är välkomna att vara med att fortbilda sig.
Har man gått B-ungdom kan man bli instruktör annars får man
vara med på plan för att hjälpa till samt få kunskap hur man
bedriver bra verksamhet för ungdomar.
Föreläsningar

Vid några tillfällen under Hälsingemodellen bjuder vi in olika
föreläsare eller personer som med deras kunskap kan göra vår
Hälsingefotboll bättre. Detta för att ytterligare motivera våra
spelare och ledare att vilja bli bättre. Så håll utkik på vår hemsida
för att vara uppdaterad
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Spelarutbildningsplan och träningar

Hälsingemodellens innehåll kommer mestadels från nivå 3 och
4 i spelarutbildningsplanen (SUP). Detta är det som Svenska fotbollsförbundet anser vara det bästa sättet att utbilda spelare i
dessa åldrar. Vill man som förening få mera kunskap om den
kan man boka en utbildning av den där en av våra utbildare
kommer kostnadsfritt ut och håller den. Detta gör man genom
att kontakta kansliet.

De träningar våra förbundskaptener för respektive årgång håller
i en gång i månaden ser lite annorlunda ut. Där får spelarna lära
sig hur man tränar mot en spelidé, sättet det lag som ibland
representerar Hälsingland i olika tillfällen spelar
Läger och Matcher
Vi har fortfarande matcher i Hälsingemodellen, spelar olika turneringar deltar i cuper och Utvecklingslägret i Halmstad. Till
dessa tillfällen tas spelarna ut och här tillkommer en kostnad för
våra klubbar.
Sättet vi har valt att jobba på är att försöka få till fler miljöer
och stimulera flera spelare i matcher för HFF. Vi har de senaste
åren bytt ut delar av de tillfällen vi spelar matcher mot andra
alternativ.
Bland annat har vi bytt ut lägret i Junsele, där det oftast var
samma spelare som senare deltog vid lägret i Halmstad, mot
ett internt tre dagars utbildningsläger på hemmaplan. De som
inte får chansen att åka till Halmstad får möjlighet att några
veckor senare åka och spela matcher mot Gästrikland och
Dalarna.
Detta är några av det åtgärder vi gjort för att flera ska känna
hur det känns att spela matcher i Hälsingetröjan samt känna sig
delaktiga i större delen av verksamheten.
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Mer information och anmälan!
Se Hälsinglands FFs hemsida under fliken Hälsingemodellen
halsingland.svenskfotboll.se
Man kan med fördel även följa Hälsinglands FF på
facebook för att få fler uppdateringar.

Hälsinglands Fotbollförbund
Box 325, 826 27 Söderhamn (Hällåsen 606)
Tel: 0270-190 96, E-post: hff@hidrott.se
halsingland.svenskfotboll.se

