Utvecklingsplan barn- och ungdom 2019
Uppland

Bakgrund
Nuläge Föreningarna
Våra föreningar har ett fåtal organisationsledare som drar ett stort lass för att få verksamheten att gå
ihop. Fokus ligger på att få verksamheten att fungera här och nu och tid till långsiktig utveckling av
föreningen och fotbollsverksamheten prioriteras lågt. I kartläggningen kring de fem
föreningsutvecklingsmålen kan vi se att endast 30 % av våra föreningar har en verksamhetsplan för
sitt arbete och 15 % av styrelserna har genomgått utbildning i idrottens föreningslära.
Spelarutbildning
I samband med projektet ”Fler ska spela fotboll längre” identifierar vi att vi minskar i antal spelare
främst i de äldre ungdomsåren. Det är inte färre som börjar med fotbollen, vi har en svag ökning av
antal barnlag, men man slutar tidigare. Antalet juniorlag har minskat stadigt de senaste 5 åren. När
vi tittat extra på tjejspelarna så ser vi att många av dem slutar därför att laget lades ned och
spelarna var inte intresserade av att byta förening eller att flicklaget lades ned och spelarna var inte
intresserade av att spela i damlag. Vidare så har tjejerna tappat intresse för sporten eller också har
de inte tid längre för fotboll (prioritering).
Utifrån uppföljning kring föreningsutvecklingsmålen ser vi att endast 30 % av våra föreningar har
implementerat spelarutbildningsplanen som en röd tråd för sin fotbollsverksamhet. Av detta drar vi
slutsatsen att våra föreningar inte i tillräcklig utsträckning bedriver en verksamhet som är attraktiv
för barn och ungdomar. Vi ser svårigheter för barn och ungdomar att få ”pröva på ” fotboll som
nybörjare om man inte varit med från början.
Tränar- och ledarkompetens
Det finns ca 1 800 st. tränare i Uppland. Av dessa har ca 50 % gått någon form av tränarkurs.
Kompetensen hos tränare och ledare är för låg för att kunna skapa en attraktiv och utvecklande
spelarutbildning för barn och ungdomar. Endast 30 % av föreningarna uppger att de har en
handlingsplan för ledarrekrytering och ledarutbildning. En stor andel av föreningarnas tränare är
också fast i kärnlogiken och triangelverksamhet vilket gör att kortsiktiga resultat premieras före
långsiktig spelarutbildning. Detta syns inte minst i klimatet runt våra barn- och ungdomsmatcher. Att
föreningarna har för få utbildade tränare per spelare är också en bidragande anledning till att
kvalitén i fotbollsverksamheten är låg. Ungdomar upplever inte att den är utvecklande och rolig. Det
finns ca 1100 st. ungdomsdomare i Uppland som dömer 11- 9- 7- och 5 mot 5 fotboll. Av dessa har ca
55 % fått någon form av domarutbildning. Vidare råder det en stor omsättning då många slutar på
grund av rådande matchmiljö runt våra barn- och ungdomsmatcher vilket medför att UFF
tillsammans med föreningarna ständigt måste rekrytera och utbilda domare alla spelformer inklusive
Futsal.
Anläggningssituationen
Landsbygd
I ett distrikt med flera landsbygdskommuner så finns det en god tillgång på planer och anläggningar
som många landsbygdföreningar ansvarar för när det gäller ägande, drift, skötsel och underhåll.
Problemet för dessa föreningar är tillgång på både ekonomiska medel och ideella insatser. Tack vare
landsbygdsstöd av olika slag kan våra föreningar få möjlighet att upprusta och driva sina anläggningar

samt i samråd med övrigt föreningsliv, kommunala och privata aktörer skapa en attraktivare miljö
runt anläggningarna på landsbygden. För dessa stöd krävs ofta en stor ideell insats i själva
ansökningsförfarandet och en egen ekonomisk insats. Något det råder brist på i våra föreningar.
Tätort
Framförallt i Uppsala men också i övriga tätorter i vårt upptagningsområde är tillgången på
fotbollsplaner inklusive omklädningsrumlyse mm begränsad. Det innebär att UFF tillsammans med
Fotbollsallianserna måste påverka politiker, kommuner och byggnadsentreprenörer för att få bättre
förutsättningar för våra stadsföreningar.
För att kunna utveckla Futsal i distriktet så måste förbundet tillsammans med föreningarna skapa
förutsättning för att få en större tillgång till idrottshallarna så att fler barn- och ungdomar får
möjlighet att spela och träna Futsal.

Annat utvecklingsarbete som kopplas till utvecklingsplanen
UFF har inför 2016 (start ht 2015) gjort en omorganisation där vi gått från två till fem kommittéer.
• Domarkommitté (DK) = för att stärka domarverksamhetens alla uppgifter och få en närmare
koppling till styrelsen.
• Utbildningskommitté (UK) = en gemensam kommitté för tränar- och spelarutbildning samt
fotboll i skolan.
• Föreningskommitté (FK) med Föreningsutveckling, Anläggning, Certifiering, Evenemang och
Nolltolerans
•

Barnkommitté (BK) Barnfotboll upp till 12 år inklusive Knatteligan 8–9 år
•
Tävlingskommitté (TK) Ungdoms- och seniorfotboll from 13 år och uppåt.

Det finns minst en tjänsteman kopplat till varje kommitté och en heltidstjänsteman från SISU som
arbetar med fotbollen.
UFF sedan ett par år tillbaka har ändrat ungdomsfotbollen så att det finns bättre möjligheter att välja
spelmiljö utifrån lagets, föreningens förutsättningar. Det har blivit jämnare matcher och en bättre
utbildningsmiljö om man som ledare/förening har förstått andemeningen med de olika nivåerna. UFF
kan erbjuda ett ”smörgåsbord” av olika serienivåer för föreningarna i barn- och ungdomsfotbollen.
Futsal spelandet i Uppland bedrivs av några herrseniorlag men det finns ingen motsvarande
verksamhet på damsidan. När det gäller ungdomslagen ser vi en liten vikande trend i antalet lag
mellan 13–17 år (pojk- och flicklag) sedan några år tillbaka. Trots det så är vi övertygande om
verksamheten kommer att utvecklas i distriktet om vi kan skapa bättre förutsättningar för Futsal.

Vår strategi
Föreningsmiljö

Utvecklingsområde

Effektmål

Uppföljning

Föreningar prioriterar
och har kraft och
kompetens att driva
utvecklingen av en
attraktiv barn- och
ungdomsverksamhet.

Strategi/Vägval

Rubrik som beskriver de
Vad/ hur ska vi mäta
områden vi vill jobba med. Kort beskrivning av
effekten som vi når om vi för att se att vi tar
oss mot vårt
arbetar med området.
effektmål?

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

Föreningsutveckling

Antal diplomerade
ungdomsföreningar.

Genomföra diplomeringsarbete ute
hos barn- och ungdomsföreningar.

Antal IF som
genomför processer
och utbildningar.

Processledning/ utbildning.

Antal
organisationsledare i
IF som genomför
processer och
utbildningar.
Värdegrund

Fotboll för alla, i en
trygg och utvecklande
miljö.

Antal utbildade
föreningar.

Nolltoleransutbildning för ledare och
föräldrar.

Kompetensutveckling

Organisationsledare har
en hög kompetens kring
hur man leder och
utvecklar en förening
med barn och
ungdomsverksamhet
som utgår från
Fotbollens Spela, lek och
lär, och i linje med
spelarutbildningsplanen.

Antal
organisationsledare
som deltar.

Nätverksträffar för
organisationsledare.

Antal
organisationsledare
som genomgår
utbildning.

Utbildning för organisationsledare i IFL
och SUP.

Fotbollen är en trygg och
utvecklande miljö för
alla spelare, ledare,
domare, ledamöter
Barnfotbollen upp till 12
år bedrivs med fokus på
utbildning, lärande och
delaktighet.

Antal föreningar och
deltagare som
medverkat vid
utbildningar och
processer.

Utbildning och process i föreningarna
kring Fotbollens spela lek och lär.

Fotbollens spela lek och lär

Träning och Tävling

Utvecklingsområde

Effektmål

Rubrik som beskriver de
Kort beskrivning av effekten
områden vi vill jobba med
som vi når om vi arbetar med
området.
Spelarutbildning

Nya tränings- och
spelformer

Futsal

Uppföljning

Strategi/Vägval

Vad/ hur ska vi
Vilka är insatserna/aktiviteterna
mäta för att se att vi vi ska genomföra för att uppnå
tar oss mot vårt
effektmålet?
effektmål?

Väl utbildade ledare som
Antal föreningar där ”Fotbollslyftet”
erbjuder barn och ungdomar
SUP är
Utbildningsinsatser för ledare
en allsidig varierad träning i
tillsammans med sina spelare.
implementerad.
linje med
spelarutbildningsplanen. Detta
för att behålla spelarna så
länge som möjligt.
Barn och ungdomar vill och
kan hålla på med idrott hela
livet.

Antal föreningar
som medverkan vid
dialogmötena.

Dialogmöten mellan lokala
föreningar.

Fotbollen erbjuder ett stort
utbud av olika former av
träning och tävling som passar
många olika önskemål från
barn och ungdomar.

Antal IF som
genomfört
process/utbildning.

Utveckla tävlingsformerna
barn- och motionsfotboll.

Fler spelare, ledare och
domare som utövar
spelformen Futsal.

Fler antal lag i
seriespel.

Erbjuda prova-på-verksamhet.

Fler
antal
registrerade Futsal
spelare.

Föreningsbesök för att få fler
föreningar att lära sig mer om
Futsal.

Antal anmälda lag.

för

Stöd till föreningar för att skapa
tränings- och spelformer för nya
målgrupper.

Tränare och Ledare

Utvecklingsområde

Effektmål

Uppföljning

Rubrik som beskriver de
Vad/ hur ska vi mäta
områden vi vill jobba med. Kort beskrivning av
för att se att vi tar oss
effekten som vi når om vi mot vårt effektmål?
arbetar med området.

Tränarutbildning

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

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

Antal utbildade ledare Subventionera SvFF
C-diplom och Btränarutbildningar ungdom.
diplom, A-diplom,
Mv. C samt Futsal.
Antalet unga ledare
som deltar i
utbildningen.

Utbildning av ledare till
Landslagets Fotbollsskola.

Antal ledare som går
utbildning i SUP.

Kortare utbildning i SUP för ledare.
Matchledarutbildning 5 mot 5.

Behålla

Tränare, ledare och
Antal tränare och
domare trivs och
domare i distriktet och
upplever föreningen som per förening.
attraktiv och
stannar i
föreningsidrotten under
lång tid.

Ta fram och implementera en
ledarförsörjningsplan.

Domarutbildning i förening och
centralt.
Fadderverksamhet för domare.

Anläggning

Utvecklingsområde

Effektmål

Rubrik som beskriver de
Kort beskrivning av effekten
områden vi vill jobba med.
som vi når om vi arbetar med
området.
Tillgång till anläggningar i
tätorter inom UFF
verksamhetsområde

Uppföljning

Strategi/Vägval

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?

Det finns tillräckligt med
Antal fotbollsytor i
fotbollsytor i närmiljö för både förhållande till
föreningarnas behov.
träning, tävling och
spontanfotboll året runt.

Uppsökande verksamhet av
politiker och
tjänstepersoner.
Delta på anläggningsrådet
Fotboll.
Skapa samverkan mellan
landsort och
stadsföreningar.
Samarbeta med
Fotbollsallianser.

Utveckling av föreningarnas
aktivitetsytor

Bättre utnyttjande av
aktivitetsytor.

Mer planerade
aktivitetsytor.

Anläggningar på
landsbygden

Föreningar har ekonomiska
förutsättningar att äga och
driva anläggningar på
landsbygden.

Antal
Påverka samtliga LLU
föreningskontakter & områden (Lokalt Ledd
Föreningsansökningar. Utveckling).

Föreningar har ekonomiska
förutsättningar att äga och
driva anläggningar på
landsbygden.

Tillgång till inomhustider för
Futsal

Utökad tillgång av tider för
Futsal.

Utbilda och fortbilda
föreningar, planansvariga
och kommuner.

Antal
Söka bidrag för
föreningskontakter & förstudieprojekt hos LLU.
Föreningsansökningar.
Delta på Partnerskapsmöten
med Länsstyrelsen.
Antal kommunbesök
och antal Futsal tider.

Opinionsarbete genom
kommunbesök.

