Fotbollskoordinator i förening
Målsättning:
-

Få fler ungdomslag att träna bättre
Få fler spelare att spela längre
Få fler spelare från ungdomsfotbollen som går hela vägen upp till A-laget
Policy utbildning, träning, matcher och ledarskap

Vad?
Spelarutbildningsplan
-

-

Ta fram och implementera en egen eller använd SvFF spelarutbildningsplan
Se till att alla ungdomstränare följer föreningens spelarutbildningsplan gällande träning,
matcher och ledarskap
Se till att lagen har rätt metodik för träning, kost och återhämtning som vilar på vetenskaplig
grund
Föreningen och respektive åldersgrupp ska ha en målbild för vilket sätt man vill spela fotboll.
Den eftersträvansvärda målbilden ska sedan vara styrande för tränings- och
matchverksamheten
Organisation av laget syftar till att skapa goda förutsättningar för en bra tränings- och
matchverksamhet och därmed lättare kunna nå målbilden
Gör nulägesanalys (exempelvis med ”SWOT-Matrix”

Hur?
Mentor
-

Vara ute på ” fältet” 2-3 kvällar per vecka och se, hjälpa, återkoppla, guida men också genom
goda exempel leda någon träning då och då
Skriv ner ett kalendarium/ Schema för dina lagbesök på årsbasis
Glöm inte bort att även titta på matcher.
Mentor för alla ungdomslag. Åldersgrupper: 6-9 år, 10-12år, 13-16 år och 17-19 år.

Utbildning
-

Internutbildning om hur innehållet i träningen ska se ut för ovanstående åldersgrupper
Ta fram en utbildningspolicy i föreningen. Målsättning/ krav är att minst en tränare i
åldersgrupperna 6-12 år har genomgått C-diplom utbildning men helst alla tränare. För

åldersgrupperna 13-19 år gäller att minst en har genomgått B-ungdom diplom men helst alla
tränare. Önskvärt är att huvudtränaren i U17 och U19 har genomgått Uefa B utbildning
Ledargruppens organisation (förslag)
-

Minst 2 tränare
1 målvaktstränare ( Kan delas med flera åldersgrupper)
1 Materialansvarig
1 Lagledare / administratör
2 Föräldrarepresentanter
1 Skadeansvarig

Ledarfadderverksamhet (förslag)
-

2 gånger / per år träffas ungdomstränarna i respektive åldersklass 6-9 år, 10-12 år, 13-16 år
och 17-19 år samt A-lagets tränare och utbyter erfarenheter.
En gång per år träffas alla ungdomstränare för ett eget symposium gällande utvärdering av
verksamheten. Där kan en inspirerande föreläsare inleda varefter man i smågrupper
diskuterar aktuella fotbollsfrågor i föreningen som leder föreningen framåt.

Swotanalys

