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-‐	  Föreningen	  2014	  
-‐	  Spelarutbildningsplan	  NSK	  
-‐	  Träning	  
-‐	  Matcher	  
-‐	  Cuper	  /	  Läger	  /	  7-‐manna	  
-‐	  VikMgt!	  



Vinröda	  tråden	  
MålsäOning	  
Vårt	  övergripande	  mål	  är:	  	  
•	  AO	  våra	  killar	  och	  tjejer,	  var	  och	  en	  uMfrån	  sina	  egna	  förutsäOningar,	  	  utvecklas	  Mll	  bra	  
människor	  och	  fotbollspelare.	  Vi	  vill	  ge	  alla	  barn	  och	  ungdomar	  chansen	  aO	  uppleva	  Näsets	  
klubb-‐känsla,	  glädje	  och	  gemenskap.	  
•	  Fotbollsverksamheten	  ska	  under	  ungdomsåren	  bedrivas	  under	  roliga	  former	  som	  leds	  av	  
engagerade,	  posiMva,	  utbildade	  ledare.	  
•	  From	  12	  års	  ålder	  ska	  de	  som	  vill	  göra	  en	  utökad	  satsning	  på	  fotbollen	  ges	  möjlighet	  Mll	  
deOa.	  
•	  Vi	  vill	  skapa	  en	  gemensam	  spelidé	  om	  hur	  fotboll	  ska	  spelas.	  	  
•	  Vår	  ambiMon	  är	  aO	  merparten	  av	  spelarna	  i	  våra	  två	  A-‐lag	  skall	  bestå	  	  av	  egna	  produkter	  
och	  aO	  båda	  lagen	  skall	  spela	  i	  det	  naMonella	  seriesystemet.	  	  

hOp://www.nasetssk.se/	  
Under	  ”Om	  klubben”	  finns	  dokument	  med	  värderingar,	  Vinröda	  tråden	  och	  Vision	  &	  MålsäOning	  



Riktlinjer	  Ungdomar,	  3-‐,	  5-‐	  &	  7-‐manna	  fotboll	  
•	  Fotbollsträningen	  börjar	  som	  lek	  vid	  5	  års	  ålder.	  	  
•	  From	  6	  år	  blir	  det	  organiserad	  träning	  en	  gång	  i	  veckan	  och	  trappas	  	  konMnuerligt	  upp	  under	  
ungdomsåren.	  
•	  Grundregeln	  är	  aO	  ungdomarna	  redan	  från	  uppstart:	  tränar	  och	  spelar	  med	  sin	  åldersgrupp.	  
•	  Alla	  spelare	  ska	  erbjudas	  lika	  spelMd	  (3-‐	  &	  5-‐manna).	  	  
•	  Alla	  spelare	  med	  godkänd	  träningsnärvaro	  ska	  erbjudas	  lika	  spelMd	  (7-‐manna).	  
•	  Vi	  skall	  bedriva	  bra	  fotbollsverksamhet	  på	  eO	  lekfullt	  säO	  och	  därmed	  verka	  för	  eO	  
bestående	  intresse	  för	  fotboll	  och	  för	  klubben.	  
•	  Vår	  klubb	  bedriver	  bredd-‐verksamhet,	  vilket	  gör	  aO	  vår	  verksamhet	  är	  öppen	  för	  alla	  som	  
vill	  vara	  med	  och	  spela.	  
•	  Vår	  ungdomsverksamhet	  bygger	  på	  akMvt	  deltagande	  av	  engagerade	  föräldrar.	  Fram	  Mll	  
tonåren	  förutsäOs	  merparten	  av	  alla	  ledare	  vara	  föräldrar.	  



Provés	  erbjudande	  omfaOar	  
förändringsledning	  och	  
projektledning	  inom	  
verksamhets-‐,	  organisaMons-‐	  och	  
affärsutveckling.	  Vi	  har	  gedigen	  
erfarenhet	  och	  kvalificerad	  
kompetens	  inom	  ledning	  och	  
styrning,	  organisaMon,	  arbetssäO	  
och	  stödfunkMoner.	  I	  
kunduppdragen	  nyOjar	  vi	  
erkända	  och	  egenutvecklade	  
modeller	  och	  verktyg	  samt	  väl	  
valda	  arbetssäO	  för	  aO	  
säkerställa	  kvalitet	  i	  
genomförande	  och	  resultat	  samt	  
delakMghet	  och	  förankring.	  Våra	  
kunder	  finns	  inom	  offentlig	  och	  
privat	  sektor.	  

•  Sammarbete	  Friends/Prové	  
•  Utvald	  klubb	  
•  Frågor	  -‐	  Ledare	  och	  ungdomar	  

11-‐18	  
•  Resultat	  
•  Utbildning	  
•  AcMonplan	  
•  Föreläsning	  Vakna	  



AkMva	  11-‐18	  år:	  
Jag	  trivs	  i	  miO	  lag:	  
AllMd	  67,1	  %	  
Oga	  30,5	  %	  
	  	  
Mina	  ledare	  lyssnar	  på	  mig:	  
AllMd	  72	  %	  
Oga	  25,6	  %	  
	  	  
Har	  du	  blivit	  kränkt	  av	  ngn	  annan	  spelare	  i	  föreningen/laget	  det	  senaste	  året?	  
Ja	  9,8	  %	  
Nej	  90,2	  %	  
81	  %	  	  av	  de	  som	  svarat	  JA	  uppger	  aO	  det	  är	  verbalt	  man	  blivit	  kränkt	  
	  	  
Har	  du	  blivit	  kränkt	  av	  ngn	  vuxen	  i	  föreningen	  det	  senaste	  året?	  
Ja	  0,6	  %	  
Nej	  99,4	  %	  
	  	  
Ledarna:	  
Känner	  du	  Mll	  klubbens	  policy	  kring	  värderingsfrågor?	  
Ja	  66,7	  %	  
Delvis	  28,1	  %	  
Nej	  5,3	  %	  
	  	  
Upplever	  du	  aO	  föreningen	  prioriterar	  värdegrundsfrågor?	  
Ja	  73,7	  %	  
Delvis	  24,6	  %	  
Nej	  1,8	  %	  

"Näset	  är	  en	  förening	  som	  tycks	  
jobba	  konMnuerligt	  med	  sin	  
värdegrund!"	  En	  trygg	  plats	  aO	  
bedriva	  sin	  verksamhet	  oavseO	  om	  
du	  är	  ledare	  eller	  spelare.	  



NY	  STYRELSE	  
	  
Ordförande	   	  Kenth	  Ohlsson	  
Fotbollsansvarig	   	  Mats	  Hörnfeldt	  
Kassör 	   	  Anna	  Kylner	  
Ledamot 	   	  Katarina	  Hånell	  
Ledamot 	   	  Patrik	  Soko	  
Ledamot 	   	  Henrik	  Leinerud	  
Ledamot 	   	  ChrisMna	  Wallberg	  
Ledamot 	   	  Patrik	  Hake	  	  	  
Ledamot 	   	  Staffan	  Hultgren	  

Föreningen	  2014	  
ÖVRIGT	  
	  
Personal:	  
Stefan	  Mildreus 	  Klubbchef	  
IngbriO	  Lundqvist 	  Kanslist	  
Albert	   	   	  Vaktmästare	  
	  
	  
Fotbollsråd:	  
Ledare	  ur	  olika	  sekMoner.	  	  



Spelarutbildningsplan	  



Träning	  

•  Färdiga	  träningsprogram	  –	  modifieras	  över	  säsong	  
•  Söndagar	  grunder	  –	  fredagar	  spelträning	  
•  Fler	  och	  mindre	  grupper	  på	  träning	  
•  Fokus	  på	  långsikMgt	  lärande	  
•  Kom	  redo	  Mll	  träningen	  även	  som	  ledare	  
•  VaOenflaskor	  i	  miOen	  av	  plan	  –	  lagtänk	  och	  samling	  
•  Kom	  i	  Md	  –	  söndagar	  16.15	  i	  klubblokalen	  (föräldrar	  utanför	  

klubblokalen),	  fredagar	  16.45	  på	  Stavdal	  



Matcher	  
Hur	  vi	  tänker	  kring	  matcher	  
•  Ha	  roligt	  
•  Så	  räOvisa	  	  och	  jämna	  lagindelningar	  som	  möjligt	  
•  Alla	  ska	  kunna	  spela	  med	  alla	  
•  Alla	  ska	  få	  testa	  alla	  posiMoner.	  Helst	  både	  back	  och	  anfallare	  i	  samma	  match	  
•  Alla	  ska	  spela	  lika	  mycket	  
•  Samma	  uppvärmning	  i	  alla	  lag	  
•  Struktur	  och	  förberedda	  ledare	  Mll	  match	  
•  Uppmuntrande	  kommentarer	  från	  ledare	  under	  match,	  prata	  mer	  med	  avbytarna	  
•  På	  plan	  ska	  de	  själva	  ta	  besluten!	  
	  
	  Matcher:	  hOp://www.molndalsalliansen.se/P05.html	  



Matcher	  
Vi	  har	  några	  punkter	  vi	  trycker	  på	  inför	  matchen.	  
	  
Målvakten	  
Vänta	  med	  aO	  rulla	  ut	  bollen	  Mlls	  motståndarna	  backat	  Mll	  miOplan	  
TiOa	  så	  aO	  den	  du	  rullar	  Mll	  är	  med	  
Rulla	  bollen	  längs	  marken	  
Prata	  med	  backarna	  så	  aO	  de	  hjälper	  Mll	  aO	  täcka	  bakåt	  
Back	  
Beredd	  på	  utrullning	  från	  målvakt	  och	  vänd	  åt	  räO	  håll	  så	  du	  ser	  om	  någon	  kommer	  
Ingen	  motspelare	  mellan	  dig	  och	  bollen	  i	  försvar	  
En	  back	  följer	  med	  i	  anfallet	  
Anfallare	  
Starta	  högt	  upp	  och	  spring	  Mllbaks	  och	  möt	  bollen	  på	  kanten	  eller	  i	  miOen	  
Stöt	  på	  backen	  på	  din	  sida	  när	  deras	  målvakt	  rullar	  ut	  bollen	  	  
	  
In	  med	  bollen	  bara!	  
Till	  alla:	  DET	  ÄR	  VÅR	  BOLL!	  HA	  ROLIGT!	  
	  
Eger	  match	  
Eger	  aO	  vi	  tackat	  motståndarna	  och	  domaren	  med	  en	  varm	  applåd,	  samlas	  vi	  för	  en	  kort	  reflekMon	  av	  matchen.	  Killarna	  
får	  säga	  vad	  de	  tyckte	  fungerade	  bra	  och	  vad	  de	  kan	  tänka	  på	  Mll	  nästa	  gång.	  Sen	  skiljs	  vi	  åt	  med	  händerna	  i	  ring	  och	  eO	  
kragfullt	  Ååååååh	  NÄSET!	  

Från	  och	  med	  ny	  
hemsida	  kommer	  
lagen	  inför	  match	  
aO	  ligga	  där.	  



Cuper	  /	  Läger	  /	  7-‐manna	  
•  Minst	  tre	  cuper	  2014	  exklusive	  Näset	  Cup	  

•  Minst	  yOerligare	  två	  i	  år	  

•  Läger	  22-‐23/8	  –	  träning	  fredag,	  sova	  hemma,	  akMviteter	  plus	  träning	  på	  lördagen	  

•  Börja	  träna	  7-‐manna	  eger	  matcher	  5-‐manna	  slut	  

•  AmbiMon	  aO	  ha	  fler	  träningsmatcher	  2014-‐2015	  

•  Vara	  med	  i	  en	  7-‐mannacup	  i	  höst	  alt	  hålla	  egen	  mindre	  ”cup”.	  



VikMgt!	  
Börjar	  se	  och	  höra	  oacceptabla	  beteenden	  
•  Kaxig	  axtyd	  mot	  tränare	  och	  spelare	  
•  Hårda	  ord	  mot	  varandra	  
•  BroOning	  

Vad	  gäller	  i	  laget?	  
•  Acceptera	  det	  tränaren	  säger	  
•  Inte	  sparka	  bort	  bollar	  
•  Lyssna	  
•  Var	  en	  bra	  kompis!	  
•  Pusha	  med	  posiMva	  kommentarer!!	  

OBS	  
•  Vill	  inte	  ta	  bort	  vinnarskallar!	  
•  Vi	  vill	  aO	  akMviteter	  i	  laget	  ska	  förknippas	  med	  glädje	  
•  De	  som	  förstör	  för	  andra	  eller	  inte	  kan	  koncentrera	  sig	  får	  gå	  Mll	  

”KoncentraMonskungen”	  

Vi	  vill	  veta	  om	  ni	  eller	  
era	  barn	  upplever	  sig	  
utanför,	  blir	  retad,	  
kallad	  namn,	  eller	  på	  
andra	  säO	  känner	  inte	  
känner	  sig	  
välkommen!	  


