JHFF:s spelarutbildning
Bakgrund
Idag består JHFF:s spelarutbildningsverksamhet till allra största delen av att samla spelare
från 13 och 14 år till öppna samlingar inom distriktet. Där fullt fokus ligger på att utbilda
intresserade spelare och ledare.
JHFF anser att vårt huvuduppdrag är att stödja föreningarna och komplettera deras
verksamhet. Det är i föreningarna som spelarna får den största delen av sin
fotbollsutbildning.
Våren det år spelarna fyller 15 år landar spelarutbildningen i förberedande utbildning inför
utvecklingslägret i Halmstad dit (14+2) kallas.
Det årets spelarutbildningsträffar kommer sedan avslutas i augusti med två träningsdagar,
till dessa dagar är det öppen anmälan som gäller.
16-åringarnas år inom spelarutbildningen tar sikte mot distriktslagsturneringen under
november. De kommer starta upp årets aktiviteter under augusti med en träff med öppen
anmälan. Samlingarna som sker vidare under hösten, är i första inriktad mot utbildning av
individen. Lagets utveckling är underordnat.
För att få mer detaljerad info gällande upplägget för spelarutbildningen kan ni kolla på ”Schema för
spelarträffar” som finns att hitta på jhff.se.

Mål
Idag vet vi att antalet föreningsaktiva fotbollsspelare i distriktet är som flest mellan 7 och 9 år
och antalet börjar minska markant vid 12–13 års ålder. En uttalad målsättning från SvFF är
att få fler att spela fotboll längre och bättre. En förutsättning för att lyckas tror vi är att
minimera selekteringen inom barn- och ungdomsfotbollen. En annan är att spelarna får möta
kompetenta och inspirerande tränare i sin föreningsmiljö. En tredje förutsättning för att nå
målet är att spelformer och matchmiljö anpassas till spelarnas kunskaps- och mognadsnivå.
Hur når vi målet:
JHFF ska, genom fokus på spelar- och ledarutbildning, sprida kunskap och inspiration och
därmed bidra till en ännu bättre utbildningsmiljö i föreningarna. Avsikten är att stödja och
komplettera föreningarnas verksamhet.
Genom klubbtränarträffar ska JHFF
•
•
•

Nå ut med kunskap till fler spelare via ledarna i föreningarna
Bidra till ökad kunskap hos ledarna och därmed behålla fler spelare.
Stärka nätverket mellan föreningstränarna och därmed skapa förutsättningar för
samarbete.

Innehållet utgår ifrån spelarutbildningsplanen och SvFFs tränarutbildningar samt
spelarutbildning en helhet (SvFF). Även andra frågor som tex föräldrautbildning och
värdegrundsfrågor behandlas. Träffarna sker med hjälp av förbundets instruktörer under

oktober tom mars på olika platser i distriktet. Målgruppen är ungdomstränare för 7-, 9-, och
11-manna lag.
Genom spelarträffar ska JHFF
•
•
•

Ge spelarna inspiration genom att få möta andra spelare och ledare.
Ge spelarna nya kunskaper och erfarenheter.
Se var spelarnas kunskapsnivå ligger för att kunna planera ett relevant innehåll i
kommande spelar- samt klubbtränarträffar.
Strävan är att alla spelare ska erbjudas sex träffar per år och att lägga alla spelarträffar på
dagtid under skollov. Minst en av träffarna kommer att ha inriktning futsal och behandla
vad och hur man kan träna inomhus.

Det innehåll i distriktets spelarutbildning vi har avslutat är aktiviteter som vi bedömer haft fokus på
lagbygge och selektering, dvs Gestrikecupen och norrlandslägret i Junsele. Utbildningslägret i
Halmstad kommer att finnas kvar och Jämtland-Härjedalen skall vara representerade där. Postnord
cup för pojkar 16 och Cup Kommunal för flickor 16 lever vidare, där JHFF kommer vara
representerade.
JHFF också avslutat sitt engagemang i lägren i Ytterhogdal. Vi ersätter detta med öppna träffar under
sommarlovet. Dessa träffar kan genomföras på olika platser i distriktet och ha fokus på
fotbollsutbildning snarare än lägerverksamhet.

