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Agenda

• P07:2 anno 2017

– Spelare och ledare

– Övergripande målsättning

– lagfilosofi

• Träningar, träningsmetodik och matcher

• Cuper & Träningsläger

• Ekonomi

– Varför lagkassa, vad betalar jag till?

– Sponsring



P07:2 Anno 2017

23 spelare

5 ledare
– Kristian Bentzer, huvudtränare

– Mattias Fråhn, tränare

– Henrik Hagel, tränare

– Fredrik Hultner, tränare

– Gabriella Elmroth, lagledare



Övergipande målsättning

• Vår målsättning är att alla som vill spela fotboll ska känna sig 
välkomna, samt att såväl träningar som matcher är både roliga och 
fotbollsmässigt utvecklande

• Vi ska tillhandahålla en utbildning i fotboll som ger spelaren:
– Bra teknik och bollbehandling
– God spelförståelse
– God fysik
– En träningskultur med rätt inställning till match, träning, vila och kost.

• Förutom att spela fotboll ska vi lära spelarna vad det innebär att 
ingå i ett lag, visa hänsyn och hur viktigt det är att stötta varandra 
både på och utanför fotbollsplanen



Alla ska med, laganda
och glädje till fotboll!

Hösten 2014 och 2015

Vinter 2016/2017



Lagfilosofi

Vår lagfilosofi kännetecknas av att:

• Vi vill vara det bollförande laget

• Vi ska spela anfallsglad fotboll

• Vi kämpar alltid och gör vårt bästa både på träning och match

• Alla spelare ska kunna spela på alla positioner

Även om vi startar alla matcher med målet att vinna är det 
prestation och inte resultat som står i fokus. En bra match 
är en match där vi spelade fin fotboll, kämpade och hade 

kul oavsett vad resultatet blev.



I år kliver vi in i ”Lära fasen”
Glädje-fasen 5-9 år
 Under den här perioden ska spelarna introduceras i fotboll och genom utveckling av teknik, 

kroppskontroll och socialt samspel få en lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning för att skapa ett 
livslångt intresse för spelet. Motivation, passion, glädje och harmoni är nyckelord.

 På ett naturligt och lekfullt sätt i form av att spela fotboll får spelarna i sin egen takt utvecklas genom 
att lyckas och misslyckas i en glädjefylld miljö.

 Organisering av roliga övningar med barnens egen spontanfotboll som förebild prioriteras före 
coachning och regelrätt träning.

 Många bollkontakter i form av enkla övningar tillsammans med koordination och rörelse som leks in i 
övningarna ger en bra grund för fortsatt utveckling.

Lära-fasen 10-12 år
 Under den här perioden ska spelarna lära sig att förstå fotboll; metod i träning och spel samt vad 

träning innebär. En träningskultur skapas där spelarna lär sig rätt inställning till träning och match.
 Spelarnas tekniska, motoriska och sociala kompetenser vidareutvecklas genom att träningen, utan att 

begränsas genom andra idrotter eller testande av olika positioner utesluts, blir mera specifik.
 Lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning är fortsatt det viktigaste momentet i helheten. Match är 

en naturlig men sekundär del av helheten och ska bedrivas på barnens villkor.
 Teknik och bollbehandling är tillsammans med motorik mycket viktiga moment att träna under den här 

perioden och ska prioriteras, även om spelförståelse i anfallsspel och fotbollsterminologi också kan 
börja vävas in i liten skala.



Träningar, träningsmetodik och 
matcher



Träningar

• Vi har bett om två träningstillfällen per vecka från v.14
– Får besked sannolikt först vecka 13

• Vi förlänger nu träningarna med 30 min, d.v.s. nu 90 min
– Vi får 60 min plantid då vi vill träna med boll
– Förlänger träningarna 15 min innan plantid för att få in 

rörlighetsträning, knäkontroll etc
– Förlänger träningarna med 15 min efter plantid för att få in 

nedvarvning, stretching och inte minst lite trevligt eftersnack/häng

• Kommer använda oss av ”Coaching corner”

• Diskussion om kallelser



Förhållningsregler vid 
träningar/matcher

• Mat/mellis innan träning/match för att kunna vara 
fokuserad

• Kom ombytt och klar ca 10 min innan träningen börjar. 
Gällande match se samlingstid i kallelse

• Lyssna på tränaren. 

• God kamrat i alla lägen

• Här och nu



100% närvaro

• Vi tillämpar Boo FFs riktlinjer kring 100% närvaro
– Spelare i vårt lag deltar på lagets träningar, matcher och andra 

planerade aktiviteter om man inte är sjuk eller har annan aktivitet som 
är föranmäld

– Spelare meddelar förhinder i förväg till lagledare eller tränare

• Spelare med lägre närvaro än 75% på träningar kan inte räkna med 
att bli uttagen på match
– Deltagande i annan idrott uppmuntras dock och ses inte som bristande 

närvaro! Dock viktigt med dialog med oss tränare.

• Eftersom med att vi använder MyClub så förs automatiskt statistik 
över närvaro

• Spelare med hög närvaro på träning har förtur till cuper



Träningsmetodik

• I fotboll talas det ofta om ”Toppning”, ”Nivåindelning” och 
”nivåanpassning”. Förklaring till detta:

– Toppning: När man låter de spelare som tränarna anser vara bäst få 
mer speltid än någon annan i laget under en match

– Nivåindelning: När man låter de spelare som för stunden är längre 
fram i utvecklingen träna och spela matcher tillsammans (t.ex. 
Selektera i förstalag/breddlag)

– Nivåanpassning: När man låter spelare träna/spela på sin nivå utan att 
dela in i statiska grupper, d.v.s. upplevelsen är att alla känner sig som 
medlemmar i ett och samma lag

• I P07:2 tillämpar vi nivåanpassning på både träningar och matcher 
– Vi toppar aldrig och vi nivåindelar inte



Nivåanpassad träning
• Syfte

– Få så många spelare som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt

– Ha ett individuellt fokus i träningen genom att träna med kompisar på 
ungefär samma nivå och därigenom skapa förutsättningar för varje 
spelare att utvecklas på sin nivå

– Att vid matchtillfället skapa förutsättning för så jämna matcher som 
möjligt där spelaren kan utvecklas både individuellt och som en del i 
lagspelet

• Genomförande 

– En gemensam träningsgrupp (alla tränar samma tid och plats) 

– Två till tre grupper beroende på träningsgruppens storlek

– Gruppindelning är inte statisk (varken träning eller match) utan ny 
anpassing sker vid varje träning utifrån det moment som ska övas

– I huvudsak bedrivs träningen med samma upplägg och syfte där 
mindre variationer kan förekomma beroende på gruppens utveckling 



Exempel på nivåanpassad träning
A. Uppvärmning med boll (gemensamt för alla) vid två stationer:

1. Fotbollsworkout
2. Stege med och utan boll

B. Temaövning Anfallsspel/anfallsvapen (nivåanpassat)
1. Teknikträning isolerat en boll per spelare, t.ex. öva på olika finter 
2. Utmana 1 mot 1 offensivt med avslut där en grupp jobbar med passiv 

försvarare och en annan grupp jobbar med aktiv försvarare 

C. Smålmålspel (nivåanpassning i samma eller nya grupper)

D. Avslutande lekfull övning (Ingen nivåanpassning)
1. T.ex. World-Cup där tre lag spelar mot varandra inom straffområdet

OBS! Vid varje träning är det nya indelningar! 
• Blir naturligt olika anpassningar då vissa är starka på att skjuta, andra på 

att passa, finta o.s.v.
• Över en säsong utvecklas spelarna enormt och kan kliva upp flera nivåer



Spelarsamtal

• För att möjliggöra mer individanpassad träning börjar vi i 
år med spelarsamtal

– Lyssna på spelarens egen önskan om utveckling

– Använda öppna frågor

– Ingen feedback till spelaren enbart från spelaren

• Syfte

– Ta reda på vad var och en av våra killar vill utveckla

– Bygga Självkänsla/självförtroende



Två lag i Sanktan

• Två lag anmälda till St Erikscupen: 
– Ett lag i ”Lätt”: P10-38 L där vi heter Boo FF 2

– Ett lag i ”Medel”: P10-22M där vi heter Boo FF 1

– Totalt 26 matcher med start i april och inbjudningar kommer via 
mejl från myclub som förra året

• Varför ett lag i Lätt och ett i Medel
– Vår erfarenhet är att det ger bäst förutsättning att kunna 

utmana så många som möjligt på deras egen nivå

– Även om vi kommer tillämpa viss nivåanpassning kommer alla 
spela i båda serierna

– Målet 2018 är två lag i Medel alt. ett Medel och ett Svår



Mål i Sanktan och Cuper

• Tränare och lagledare ser matcherna i Sanktan
som bästa möjliga träningstillfälle
– Rekommendation från StFF

Fokus på ”Prestation” inte ”resultat”

• Utveckla så kompletta spelare som möjligt
• Bäst i mål nu kan bli vassast på topp längre fram och tvärtom
• Alla spelare ska få möjlighet att öva på alla positioner
• Alla spelare har nytta av att förstå alla positioner



Cuper & Träningsläger



Cuper och Träningsläger

• Planerade cuper och träningsläger

•

• Fler cuper kan tillkomma!

Namn Datum Övrig information

Deli Italia Cup 1 april Dagcup Haninge

Roslagscupen 16-18 Juni Övernattningscup 

Träningsläger 18-19 Aug Övernattningsläger Bosön

Nackamästerskapen 7-8 Okt Deltar med två lag i NM

TBD Okt-Nov Två utomhuscuper efter
Nackamästerskapen



Cupansvariga föräldrar

• Från och med denna säsong börjar vi med att 
utse två cupansvariga föräldrar på varje cup
– Ta hand om spelare vid längre speluppehåll och se till 

att de får i sig mat vid lunch eller dylikt

– Kunna bistå vid såromläggning och dylikt

– Samåkning: Säkerställa rätt antal bilar och bistå i att 
säkerställa att alla spelare får skjuts

• Först till kvarn men annars utser lagledaren 
cupansvariga föräldrar



Träningsläger 18-19 augusti

• Träningsläger på Bosön med övernattning

• Samling fre 18/8 kl 15.00 på bosön avslutas 16.00 dagen efter

• En hel del träning
– Med boll

– Utan boll

• Något teoripass

• Mycket tid för att att bygga laganda och ha kul



Ekonomi



Lagkassan

• 500 kr per år
• Just nu har vi 6026 kr i kassan
• Täcker:

- Deli Italia Cup
- Del av Roslagscupen
- Träningsläger i augusti
- Nackamästerskapen

• Betala in 500 kr till lagkassan senast 2017-03-30
– Enklast är att Swisha till Ludo som är vår kassaansvarige, 

mobilnummer: +46705259135 (önskas Lagkassans 
kontonummer, mejla oss). 



Sponsring

• Några glada företagare som vill sponsra?

• Välkomna att sponsra/bidra till
– Cuper

– Tränings- lokaler/ -planer (vid ev. extra träning)

– Träningsläger

– Kläder (https://www.intersport.se/team/boo-ff/ )

– Annat

Allt är välkommet, litet som stort! 

https://www.intersport.se/team/boo-ff/


Facebook & Instagram



Facebook & Instagram

• Vi uppmanar alla att följa och lägga in roliga inlägg på 
vår facebook grupp (privat konto)

– https://www.facebook.com/groups/BooFFP07.2/

• Följ också gärna vårt instagramkonto som vi 
ledare/tränare administrerar: boo_ff_P07_2 (privat 
konto)

https://www.facebook.com/groups/BooFFP07.2/


Övrigt / kommentarer

Kallelser

• Vi beslutade att fortsätta med kallelser och det är ett 
måste för samtliga att i god tid besvara alla kallelser 
oavsett om spelaren kan delta eller inte på 
match/träning/cup/läger. Vi kommer att ha sista 
svarsdatum gällande match och cup.

Passa tider

• Mycket viktigt att passa tider. Om vi ska starta träningen 
en viss tid då ska killarna vara på plats ombytta då. Detta 
av respekt för kompisar och tränare i laget.



Övrigt som vi inte tog upp

Nya bollar
• VIKTIGT! Vi har fått 23 nya bollar och vi ska med killarnas hjälp alltid räkna 

in alla bollar som vi haft med oss till aktuell träning. Om vi förlorar bollar 
måste lagkassan betala nya.  Samma sak gäller västar & koner och övrigt 
material. Prata gärna med killarna om hur viktigt detta är!

Matchklädsel
• Ett måste till match/cuper är Adidas svarta strumpor och Adidas shorts 

(utan initialer) enligt Boo FF´s profil: https://myclub-
site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/008/943/Sortimentspro
fil_Spelare_Boo_FF_2017.pdf

• Vi återkommer gällande matchtröjor som i år ska lottas ut. Dessa kommer 
ni att ansvara för och de måste alltid med till och från alla matcher.

https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/008/943/Sortimentsprofil_Spelare_Boo_FF_2017.pdf


Kontaktuppgifter

Om ni vill kontakta oss om ”vad som helst” så 
finns våra kontaktuppgifter här: 

https://booff.myclub.se/site_teams/2212/mem
bers

https://booff.myclub.se/site_teams/2212/members

