Utvecklingsplan barn- och ungdom 2018-2019
Smålands Fotbollförbund
Bakgrund
1. Smålands Fotbollförbund har arbetat fram utvecklingsområdena utifrån en workshop för våra
förtroendevalda samt anställda.
Vi bjöd in samtliga förtroendevalda/anställda från våra kommittéer/arbetsgrupper/kansli till en
heldag (i Kalmar) där Per Edén från Smålandsidrotten/SISU var processledare.
Där arbetade vi i grupper utefter Arbetsboken vilket sedan sammanställdes i ett dokument.
Dokumentet har sedan legat som grund för Idrottslyftsgruppen framtagning av förslag till
Utvecklingsplanen som sedan styrelsen bearbetat och fastställt.
2. Vi ser inom distriktet att lagen i landsbygdsorterna tappar spelare. Flyktingförläggningar kan här bli
en möjlighet för de mindre föreningarna att rädda kvar sina lag och vi tror att Idrottslyftet kan vara
ett verktyg i detta arbete. Nyanlända är även en fantastisk möjlighet att engagera drivna ledare i det
svenska föreningslivet.
Vi tror oss se en tendens att spelare lockas till elitsatsande föreningar i allt tidigare åldrar. Smålands
akademiklubbar finns på gott och ont. Med hjälp av Idrottslyftet vill vi hjälpa kringliggande föreningar
att utveckla sin verksamhet för att behålla dessa barn- och ungdomar i några år till innan de går till
storklubbarna. Ett led i detta kan vara att stärka både de aktivitetsledare och de organisationsledare
som idag finns i breddföreningarna.
Vi ser idag ett större intresse från aktivitetsledare att gå utbildningar (C-diplom + B-diplom ungdom)
än organisationsledare. Vi vill fokusera mer på att implementera Idrottens Föreningslära och
Fotbollens Spela, Lek och Lär runtom i föreningarna för att höja kompetensen i
föreningsorganisationen.
Inom perioden 2018-2019 har vi i Småland tagit bort tabellerna för 10–12-årslagen i seriespelet. I
dessa målgrupper vill vi fokusera än mer på spelarutbildningsplanen och därmed fortsätta med de
lagbesök som vi genomfört under 2017 och tidigare.
Liksom de flesta andra distrikt tappar Småland fotbollsspelare från 15 år och uppåt. Även här tror vi
att stimulans så som lagbesök kring spelarutbildningsplanen och fokus på kvalitet i träningen gör att
ungdomarna vill stanna kvar i fotbollen och föreningslivet. För att föreningarna inte ska behöva lägga
ner sina seniorlag önskar vi kunna erbjuda 7-mannafotboll.

Vår strategi
Föreningsmiljö

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Rubrik som beskriver de
områden vi vill jobba med.

Kort beskrivning av
effekten som vi når om
vi arbetar med området.

Föreningsutveckling

Alla föreningarnas
verksamhet bedrivs
utifrån idrottens
värdegrund och
Fotbollens Spela, lek
och lär.

Vad/ hur ska vi
mäta för att se att vi
tar oss mot vårt
effektmål?
Antal föreningar
som genomfört
föreningskonferens
med kvalitetssäkrad
processledning
Antal föreningar
och ledare som
tagit del av
ungdomsledarinformation
Antal föreningar
som deltagit i Heja
Fotboll

Vilka är
insatserna/aktiviteterna vi
ska genomföra för att uppnå
effektmålet?
Erbjuda föreningskonferenser
med processledning kring
implementering av FSLL och
värdegrund i IF verksamhet

Inkludering

Våra
landsbygdsföreningar
har en stark position i
den lokala glesbygden
och resurser att
utveckla sin barn- och
ungdomsverksamhet
Fotboll ska vara en
idrott för alla oavsett
fysiska förutsättningar

Erbjuda information gällande
tävling och
föreningsutveckling för barnoch ungdomsledare i
Småland
Genomföra projektet Heja
Fotboll
Framtagning av material och
information för spridning av
budskapet Fair Play samt
besök från förbundets
representanter.
Fotbollsutvecklare håller
utbildning för föräldrar och
organisationsledare i
Fotbollens spela lek och lär

Antal föreningar
som genomför
Svenska FF’s nya
utbildning FSLL för
föräldrar och
organisationsledare
Antal föreningar
Erbjuda landsbygdscheckar
som sökt medel i
till föreningar för att få hjälp
landsbygdsprojektet att skapa ansökningar till
Leader/Jordbruksverket

Antal deltagare på
”Idrotten
Inkluderar”

Subventionera
deltagaravgiften till
konferens ”Idrotten
Inkluderar” där vi pratar
värdegrund i samverkan med
Smålandsidrotten

Antal föreningar
som bedriver
verksamhet för
funktionsnedsatta
(Fotboll-För-Alla)

IF ges ekonomisk möjlighet
att bedriva verksamhet för
funktionsnedsatta

Träning och Tävling

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Rubrik som beskriver de
områden vi vill jobba med

Vad/ hur ska vi mäta för
att se att vi tar oss mot
vårt effektmål?

Vilka är
insatserna/aktiviteterna vi
ska genomföra för att uppnå
effektmålet?
Implementera Svensk
Fotbolls nya spelformer i
barn- och ungdomsfotbollen
genom att stötta föreningar
i satsningar kring 3-manna
samt 7-manna för seniorer
upp till 25 år (ex material)
Öppna upp anläggningen för
spontanfotboll

Nya spelformer

Kort beskrivning av
effekten som vi når
om vi arbetar med
området.
7-25 åringar tycker
att vår fotboll är
attraktiv och passar
deras önskemål

Antal spelare i olika
åldersgrupper utifrån
SvFF enkät

Stimulera föreningar att
delta i Futsaltävlingar
Spelarutbildning

Fotboll i Sverige
Antal IF som genomfört
bedrivs utifrån SvFF
lagbesök och antal
spelarutbildningsplan deltagande ledare

Antal utbildade och
aktiva föreningsdomare

Fotbollsutvecklarna
genomför lagbesök med
ledarutbildning för att
implementera SUP i lagens
och föreningarnas
verksamhet
Subventionera
föreningsdomarutbildningen

Domarutbildning

Det finns tillräckligt
med utbildade
domare för alla barnoch
ungdomsmatcher i
distriktet

Antal utbildade
klubbinstruktörer som
utbildar
föreningsdomarna
Antal genomförda
fadderbesök av
fotbollsdomarklubbarna
hos föreningsdomarna

Årligen fortbilda de
klubbinstruktörer som
utbildar föreningsdomarna i
deras FF
Erbjuda FF besök av fadder
från fotbollsdomarklubben
för att stötta och inspirera
föreningsdomarna

Tränare och Ledare

Utvecklingsområde Effektmål

Uppföljning

Strategi/Vägval

Rubrik som beskriver de
områden vi vill jobba med.

Kort beskrivning av
effekten som vi når om
vi arbetar med området.

Vad/ hur ska vi mäta
för att se att vi tar oss
mot vårt effektmål?

Vilka är
insatserna/aktiviteterna
vi ska genomföra för att
uppnå effektmålet?

Ledarkompetens

Smålandsfotbollen leds
av kompetenta
tränare/ledare som
skapar en attraktiv
verksamhet.

Antal utbildade
ledare i SvFFs
tränarutbildningar för
ungdomsledare och
målvaktstränare
Antal utbildade
ledare i Futsal

Subventionera SvFF
tränarutbildning för
ungdomsledare och
målvaktstränare

Antal ledare som går
ledar/tränarutbildningar

Subventionera
anmälningsavgift till
kvalitetssäkrade
tränarutbildningar/
föreläsningar
Projekt ”+10 000” för att
få in fler kvinnliga ledare
i Småland
Stimulera IF att
genomföra en
heldagsutbildning för
ledarna i Landslagets
Fotbollsskola för att
täcka kostnader för
material och eventuella
plan-/lokalhyror samt
instruktör (ej
ledararvode)
Utbilda
Fotbollsutvecklarna i Cdiplom och B-diplom
ungdom

Antal nya kvinnliga
ledare
Antal utbildade
ledare i Landslagets
Fotbollsskola

Antal deltagare av
förbundets
Fotbollsutvecklare/
instruktörer i denna
satsning

Subventionera SvFF
tränarutbildning i Futsal

