Varför är det viktigt för
fotbollsföreningar att
bredda sin verksamhet med
motionsaktiviteter?
Så här tycker några östgötska fotbollsföreningar:
• Erbjuda träning för alla
• Hjälpa nyanlända att vara med
• Skapa trivsel, tillhörighet och klubbkänsla
• Bidra till bättre folkhälsa
• Rekrytera och behålla flera medlemmar
• Rekrytera och behålla fler ledare
• Ha roligt
• Sponsorer gillar ”breda” föreningar
• Ökar sammanhållningen i området
• Mer engagerade föräldrar och vuxna
• Föräldrar och barn gör något tillsammans
• Blanda åldrar och kön

Fotboll Fitness
Kan också kallas organiserad spontanfotboll. Kräver
ingen fotbollsbakgrund. Har en mycket positiv
effekt på både kondition, muskeluppbyggnad, vikt
och fettprocent.
Passar unga vuxna, föräldrar med barn i föreningen
eller pensionärer.
Utse en ansvarig person i föreningen. 45–90 min
kan vara ett lämpligt pass. För föräldrar kan det
vara bra om träningen ligger samtidigt som barnens medan pensionärer kan träna dagtid.
Dela in gruppen i två lag med 3–7 personer per lag.
Anpassa efter deltagarnas nivå, ålder och önskemål.

Lokala exempel i Östergötland
Vadstena GIF – Linus Hagberg, 0705–510668:
-Vi är 40-talet ledare i åldrarna 35–45 år som
har deltagit under tre år och blir långsamt fler. Vi
kallar oss Oldboys P 35. Var och en deltar efter sin
förmåga och alla är välkomna. Mina råd är: Jobba
med kontinuitet, tänk långsiktigt och ställ inga krav.
Starta gärna med spelare som nyligen slutat. Vi
använder facebook som bokningsmedium och når
på så sätt snabbt ut. Försöker träffas en gång per
vecka. Vi kör 7 mot 7 eller 9 mot 9. Ibland spelar
vi mot ett gäng 17-19-åringar som vill lära sig lite
spelförståelse av oss äldre, som inte är lika seriösa
som våra seniorspelare.

Ringarums IF - Marika Koivuluoto, 0738–195470:
-Vid sidan av fotbollen erbjuder vi löpning, badminton, innebandy och planerar att starta en
cykelgrupp våren 2019. Våra herr-och damfotbollsspelare deltar också förutom övriga medlemmar.
BK Kenty – Patrik Stålhammar, 0733–681068:
-Vi har ett gäng med tiotalet föräldrar som startat
egen träning. Vi kallar det Passa på träning med olika stationer och med en instruktör. Vi vill fortsätta
ev ihop med ett gym i Ekholmen. Allt är kostnadsfritt. Vi i Kenty vill vara en mötesplats för alla.
Borens IK – Marcus Egnell, 0708–114504:
-Vi var först i Sverige med att starta gåfotboll. Den
spelas på söndagar inne på vintern och ute på
övrig tid. Totalt är ca 25 män och kvinnor med och
snittet är ca 10–15. Vi har egna regler bl a ingen
fast målvakt och alla ska vara över mitten för godkänt mål.
-Vi har även ledarfotboll på vintertid inomhus och
vi planerar att starta ett D-lag sommartid med
samma gäng.
-Under namnet Boren City har vi en Drop in-verksamhet, som omfattar ca 100 killar och 100 tjejer
varje fredag i två centrala, segregerade bostadsområden. De flesta har invandrarbakgrund. Tjejerna är
nybörjare medan killarna har spelat tidigare men
slutat med fotboll för att träningen varit för tråkig
och strukturerad.
Fornåsa IF – Torbjörn Jonzon, 0706–911138:
-Vi spelar gubbfotboll med totalt 25–30 gubbar
en gång per månad. Åldern är 45–70 år och vi är
12–14 per gång. Spelar en gång per månad inomhus vintertid och på vår multiarena sommartid.
Avslutar med bastu och fika. Planerar göra en resa.

Torstorps IF – Mikael Johansson, 0704–453330:
-Vi har hållit på med vår gubbfotboll i ca 15 år en
gång i veckan året om på lördagar. Åldrarna är mellan 35 och 75 år. Tränar inomhus på vintern och på
egna anläggningen vår, sommar och höst. 15–20
deltagare per gång. Avslutar varje träff med en fika.
Gör vartannat år en fotbollsresa i Europa.
Åby IF – Håkan Fridén, 0736–841632:
-Vi har främst tre aktiviteter:
• Ledarfotboll. Det är vår ordförande som driver
detta och de är 10–20 som träffas söndagar kl 19
utomhus under hela året. Här blandas såväl färska
som etablerade ledare. Åby IF brukar även anmäla
ett lag i en Oldboyscup inomhus och en sommarcup. Ungdomar som kommer tillbaka till Åby IF
erbjuds hänga på i detta gäng, även de som inte
hinner träna lika mycket men vill fortsätta spela.
• Mammafotboll. Det började med att mammorna
till våra flickor 08 själva ville träna när deras flickor
höll på. De talade sedan med flera mammor från
andra håll och spelar nu 7 mot 7 i korpserien. De
träffas 30–40 gånger per år och är ca 10–15 i snitt.
De som är ledare är avgiftsbefriade. Hoppas på att
flera aktiva damspelare ansluter när de slutar.
• Play for Fun och Utmaningen. Vi hade 58 spelare
i reservlaget och ett P 17-lag i samma trupp med
matcher lördag och söndag. Det blev ohållbart
främst för ledarna. Vi måste tänka nytt.
I Play for Fun får 14–19-åringar spela 9 mot 9 i
serieform under våren.
I Utmaningen spelar man 11 mot 11, 9 mot 9 eller
7 mot 7 med fritt antal av bytare och fritt antal
matcher under maj-juni och augusti-september
utan deltagaravgift.
En annan tanke är att spela med C-lag som till
exempel IFK Motala FK, Boxholms IF, Mantorps FF,
Borens IK och eventuellt flera för att själva kunna
styra antalet matcher.

Motionsfotboll
Exempel på motionsaktiviteter i östgötska
fotbollsföreningar:
Skidåkning, ledarfotboll, föreningsdag, knattekul,
föräldrafotboll, yoga, futsal, bollihop, styrketräning, tipspromenad, gåfotboll, simning, boule,
utegympa, bordtennis, dans, varpa.
Ekonomiskt stöd via Idrottslyftet
Det finns möjlighet att få visst ekonomiskt stöd för
liknande aktiviteter via Idrottslyftet.
Kontaktperson: Carro Phalén, ÖFF,
carro.phalen@osterg.rf.se,
010–4765064.

- för alla - hela livet

Motionsfotboll passar alla oavsett ålder, fotbollserfarenhet eller fysisk form.
Fokus ligger på att förbättra sammanhållningen
och hälsan på ett roligt och socialt sätt utan att
enbart kämpa för att vinna.
Riksidrottsförbundet (RF) betonar att vi bedriver
idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och
utvecklas under hela livet.
Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) satsar sedan
2018 på utökad motionsfotboll i föreningarna. Med
denna information vill ÖFF bjuda på goda exempel
från våra föreningar och argument varför det är
viktigt med motionsfotboll och annan motion vid
sidan av fotbollen.

