
Motion	  årsmöte	  2014	  
Gör	  Boo	  FF	  till	  ett	  varumärke	  att	  vara	  stolt	  över	  –	  Förändra	  Utvecklingslaget	  
	  
Bakgrund	  
Boo	  FF	  bedriver	  en	  breddverksamhet	  med	  fokus	  på	  att	  alla	  barn	  i	  olika	  åldrar	  ska	  få	  
hålla	  på	  med	  fotboll	  så	  länge	  som	  möjligt.	  Detta	  gör	  Boo	  FF	  till	  en	  förening	  att	  vara	  stolt	  
över.	  Samtidigt	  borde	  Boo	  FF	  fundera	  på	  varför	  antalet	  spelare	  minskar	  i	  tidig	  ålder,	  och	  
varför	  lag	  i	  varje	  årskull	  väljer	  att	  bryta	  sig	  ur	  för	  att	  starta	  egna	  föreningar.	  En	  stor	  
anledning	  till	  detta	  tror	  jag	  är	  sättet	  som	  Boo	  FF	  väljer	  att	  selektivt	  satsa	  på	  utvalda	  s.k.	  
talanger	  redan	  i	  10	  års	  ålder.	  Såväl	  i	  Utvecklings-‐	  som	  Representationslag.	  Detta	  gör	  inte	  
Boo	  FF	  till	  en	  förening	  att	  vara	  stolt	  över.	  
	  
Anmärkningsvärt	  är	  att	  Boo	  FF	  gör	  samma	  misstag	  som	  så	  många	  andra	  
ungdomsföreningar	  inom	  svensk	  idrott.	  Trots	  att	  all	  forskning	  och	  alla	  exempel	  visar	  det	  
omvända,	  verkar	  Boo	  FF	  tro	  att	  talanger	  kan	  urskiljas	  vid	  10	  års	  ålder	  och	  att	  det	  leder	  
till	  bättre	  fotbollsspelare	  att	  satsa	  på	  några	  få	  i	  unga	  åldrar.	  
	  
Nej,	  Boo	  FFs	  satsning	  på	  Utvecklingslag	  från	  11	  år	  och	  Representationslag	  från	  13	  år	  är	  
felaktigt.	  Boo	  FF	  underminerar	  och	  söndrar	  hela	  sin	  verksamhet.	  Och	  framförallt	  missar	  
Boo	  FF	  många	  talanger	  (om	  det	  nu	  är	  syftet	  med	  verksamheten)	  som	  sannolikt	  skulle	  
varit	  bättre	  än	  de	  som	  valdes	  ut	  i	  10	  års	  åldern.	  	  
	  
Att	  likt	  tv-‐format	  som	  Idol	  låta	  9/10-‐åringar	  visa	  upp	  sig,	  bli	  bedömda	  av	  vuxna	  som	  tror	  
sig	  kunna	  se	  talanger,	  selekteras	  ut	  eller	  inte	  väljas	  ut,	  och	  sedan	  få	  lämna	  sitt	  lag	  
handlar	  inte	  om	  en	  verksamhet	  som	  finns	  till	  för	  alla,	  eller	  en	  verksamhet	  att	  vara	  stolt	  
över.	  Denna	  verksamhet	  i	  verksamheten	  skapar	  söndring,	  stress,	  ledsamhet,	  brustna	  
drömmar.	  Gemenskaper	  förstörs,	  glädjen	  bryts	  ner.	  Bedrivs	  verksamheten	  verkligen	  
efter	  de	  Boo	  FF	  finns	  till	  för,	  dvs.	  barn/ungdomar/spelarna,	  eller	  bedrivs	  verksamheten	  
utifrån	  de	  vuxna	  som	  organiserar	  den,	  dvs.	  föräldrar/ledare?	  
	  
Jag	  tycker	  Boo	  FF	  borde	  återvända	  till	  sina	  (och	  fotbollens	  egentliga)	  grunder	  och	  
fundera	  över	  sitt	  existensberättigande	  och	  driva	  verksamheten	  efter	  varför	  man	  
egentligen	  finns.	  Vilket	  borde	  vara	  att	  fostra	  bra	  individer	  med	  fotbollen	  som	  verktyg	  
och	  plattform.	  Att	  skapa	  glädje	  och	  gemenskap.	  Boo	  FF	  borde	  lägga	  mer	  fokus	  på	  sin	  
huvudverksamhet,	  dvs.	  Breddlagen.	  Det	  är	  för	  dem	  föreningen	  finns	  till.	  Men	  tyvärr	  
märks	  inte	  detta	  idag.	  	  
	  
Boo	  FF	  borde	  satsa	  på	  att	  behålla	  så	  många	  spelare	  så	  länge	  som	  möjligt,	  och	  ha	  som	  
ambition	  att	  alla	  spelare	  ska	  få	  samma	  grundutbildning.	  Effekten	  skulle	  då,	  likt	  tysk	  och	  
belgisk	  fotboll	  lyckats	  med,	  bli	  att	  Boo	  FF	  får	  en	  ännu	  större	  bas	  av	  ”Boo-‐utbildade”	  
spelare	  när	  det	  på	  riktigt	  kan	  börja	  urskiljas	  talanger	  (om	  det	  är	  vad	  Boo	  FF	  vill).	  En	  
fortsatt	  utveckling	  på	  såväl	  lag	  som	  individ	  nivå	  är	  positivt.	  Satsa	  istället	  på	  att	  ge	  alla	  lag	  
och	  spelar	  i	  varje	  årskull	  samma	  träningsförutsättningar	  med	  inspiration,	  gästtränare,	  
tillgång	  till	  planer	  och	  utrustning.	  
	  
Motion/Förslag	  
Min	  motion	  till	  årsmötet	  är	  att	  Boo	  FF	  under	  2014	  förändrar	  upplägget	  för	  det	  s.k.	  
Utvecklingslaget	  som	  finns	  för	  spelare	  från	  11	  års	  ålder.	  Och	  istället	  gör	  samtliga	  breddlag	  
till	  utvecklingslag.	  Samtidigt	  också	  att	  det	  urvals-‐	  och	  uttagningsår	  som	  sker	  året	  spelaren	  
fyller	  10	  år	  avvecklas.	  
	  



Mitt	  förslag	  är	  att	  budgeten	  som	  årligen	  läggs	  på	  dagens	  enda	  Utvecklingslag	  bibehålls,	  
men	  läggs	  på	  samtliga	  breddlag	  istället.	  Istället	  för	  att	  budgeten	  dedikeras	  till	  ett	  enda	  
lag	  fördelas	  den	  mellan	  alla	  breddlagen	  i	  varje	  årskull.	  Ett	  ökat	  fokus	  på	  att	  alla	  spelare	  
ska	  utvecklas	  i	  Boo	  FF.	  Lagen	  får	  demokratiskt	  dela	  på	  investeringar	  och	  kostnader	  som	  
ges	  dagens	  Utvecklingslag	  i	  form	  av	  bl.a.	  tränare,	  tider	  på	  planer,	  utrustning,	  etc.	  Alla	  
breddlag	  och	  spelare	  i	  Boo	  FF	  får	  därigenom	  samma	  förutsättningar	  att	  utvecklas.	  Såväl	  
på	  som	  vid	  sidan	  av	  plan.	  En	  utveckling	  som	  skapar	  glädje,	  gemenskap.	  Befintliga	  
breddtränare	  får	  assistans,	  vilket	  gör	  att	  ledarna	  också	  stannar	  längre.	  	  
	  
Under	  2014,	  och	  inför	  2015,	  ska	  Boo	  FF	  utveckla	  en	  plan	  för	  hur	  föreningen	  ska	  få	  fler	  
spelare	  att	  stanna	  längre.	  En	  plan	  som	  bygger	  på	  och	  ska	  manifestera	  föreningens	  
värdegrund	  på	  riktigt.	  	  
	  
Boo	  FF	  definierar	  vad	  en	  spelare	  i	  föreningen	  innebär,	  dvs.	  vilka	  individer	  har	  
föreningen	  skapat	  på	  och	  vid	  sidan	  av	  planen.	  Och	  en	  plan	  för	  hur	  föreningen	  ska	  
komma	  dit.	  En	  årsplan	  fastställs	  där	  investeringar/kostnader	  och	  resurser	  fördelas	  över	  
året	  och	  alla	  lag.	  
	  
Boo	  FF	  gör	  på	  detta	  sätt	  också	  en	  markering	  mot	  fotbollssverige	  att	  det	  är	  en	  modern	  
och	  nytänkande	  fotbollsförening	  som	  väljer	  att	  satsa	  på	  alla,	  och	  inte	  på	  några	  utvalda.	  
En	  markering	  som	  kommer	  leda	  till	  ökat	  intresse	  från	  sponsorer.	  
	  
Det	  s.k.	  ”Första-‐laget”	  som	  Boo	  FF	  får	  skicka	  till	  den	  högsta	  serien	  väljs	  ut	  genom	  det	  
bästa	  Boo	  laget	  i	  föregående	  års	  Nacka-‐mästerskap.	  
	  
Summering	  motion	  

• Boo	  FF	  avvecklar	  den	  befintliga	  formen	  för	  det	  s.k.	  Utvecklingslaget	  från	  
årskullen	  2003.	  2014	  sker	  ingen	  uttagning	  till	  något	  Utvecklingslag	  (födda	  2004).	  

• Spelare	  födda	  2003	  där	  Utvecklingslaget	  redan	  är	  uttaget	  spelar	  vidare	  i	  denna	  
verksamhet	  2014,	  varefter	  spelarna	  återgår	  till	  sina	  f.d.	  lag.	  

• Tidigare	  årskullar	  fortsätter	  i	  Utvecklingslaget	  som	  ”sitt”	  lag.	  
• En	  ny	  form	  utvecklas	  där	  alla	  spelare	  stannar	  i	  ”sitt”	  lag	  och	  utvecklas	  

tillsammans	  med	  sina	  kompisar.	  
• Resurserna	  avsatta	  i	  budgeten	  för	  verksamheten	  kopplat	  till	  Utvecklingslaget	  

bibehålls.	  Men	  fördela	  dem	  istället	  på	  att	  ge	  alla	  breddlag	  och	  spelare	  i	  föreningen	  
samma	  förutsättningar,	  och	  höj	  därigenom	  nivån	  på	  hela	  Boo	  FF.	  Alla	  spelare	  som	  
når	  15	  års	  ålder	  har	  därigenom	  fått	  samma	  grundutbildning,	  vilket	  ger	  en	  mycket	  
större	  och	  bredare	  bas	  för	  Boo	  FF	  att	  bygga	  vidare	  på.	  

• En	  plan	  för	  ett	  ökat	  fokus	  på	  alla	  lag	  och	  spelare	  läggs	  under	  2014	  inför	  säsongen	  
2015.	  En	  plan	  som	  innefattar	  att	  definiera	  vilken	  utbildning	  Boo	  FF	  vill/ska	  ge	  
samtliga	  spelare	  i	  alla	  lag	  såväl	  på	  som	  vid	  sidan	  av	  plan.	  

	  
	  
Saltsjö-‐Boo,	  onsdåagen	  den	  5	  mars	  2014.	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
Daniel	  Hegborn	  
Tränare	  Boo	  FF	  04:4	  


