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Presentation ledare

Huvudtränare = Clas Sundberg

Assisterande tränare = Marcus Ross, Fredric Stridsberg,
Jörgen Fastesson och Tommy Ehrson

Lagledare = Mattias Stenby



Treårsplanen P09 Margretelund



Treårsplanen P09 Margretelund

Innehåll Treårsplanen:

Fotbollsutveckling/Utbildning

Lag/Serie

Cuper

Aktiviteter

Lagbyggnad



Fotbollsutveckling/Utbildning
9 år 2018 Moment 
Bollbehandling

In- och utsida samt sula 
Stepp och lalla 
Sula – Barnen ska kunna vända löpriktning med båda 
fötternas sulor. 

Passning
Insida 
Kvadraten introduceras och övas på
Inför begränsade tillslag på bollen (2-4) när matchspel 
tränas. Får ej vara hela matchträningen. 

Mottagning
Sula 
Insida 

Medtagning
In- utsida 

Nick
Barnen ska kunna nicka med pannan utan att blunda. 

Finter 
Passningsfint, och andra finter börjar läras in. 
Komplettera kroppsfint och överstegsfint 
Vändningar / riktningsförflyttningar med boll 

Skott 
Grundteknik för skott på liggande och rullande boll
lärs in 
Börja med skottövningar liggande/rullande/mötande 
boll 

Löpning/fotarbete/koordination
Låt barnen genomföra olika 
löp/fotarbete/koordinationsövningar i en liggande stege 

Målvakt 
Skopan 
Rulla ut bollen 
Ta emot bakåt pass med fötterna och spela vidare 

Teori 
Speldjup. Spelbredd och spelavstånd 
7-mannaregler och spel introduceras under hösten
Förståelse och vikt av ”bortre fot” och medtag boll /tillbakaspel 

Övningar 
Övningarna bör vara av så mycket lekkaraktär som möjligt. För 
att träna in vissa tekniska moment behövs dock isolerade 
övningar, finns i övningsbank. Övningarna bör drivas genom 
stationsupplägg, 3 övningar är maximalt vad som hinns med 
utöver uppvärmningslek och smålagsspel. 

Även fast vi vill träna vissa moment är barnens kreativitet allt 
och detta bör stimuleras. 

Tvåmål bör alltid avsluta träningspasset, helst i smålagsspel 3 
mot 3 alt 4 mot 4. Detta för att stimulera till mycket delaktighet 
och bollkontakt. 

Det sociala samspelet mellan ledare och barn, barn och barn är 
mycket viktigt. Stressa därför inte med övningar för att hinna så 
mycket som möjligt. Ta er tid för att se grupp och barn. Ge 
beröm och resonera med barnen om hur en bra kompis är. 



Fotbollsutveckling/Utbildning
10 år 2019 Moment 
Bollbehandling 

In- och utsida samt sula
Stepp och lalla
Sula – Öka tempot och snabbheten i både driv och 
riktningsförändringar 

Passning 
Insida 
Vrist  
Utsida 

Barnen ska nu kunna passa bollen direkt och passa i 
vinklar/trianglar 

Mottagning 
Sula 
Insida 
Utsida 
Ta emot / kontrollera bollen med olika kroppsdelar 

Medtagning 
In- utsida 

Tillslag
Vrist – Rak och sned
Volley 

Skott
Grundteknik för skott på liggande boll lärs in 
Öva på skott, liggande/rullande/mötande boll 

Finter 
Passningsfint, och andra finter börjar läras in.
Komplettera kroppsfint och överstegsfint 
Vändningar / riktningsförflytningar med boll 
Utmana en mot en, två mot en 

Nick 
Barnen ska kunna nicka med pannan utan att blunda

Löpning/fotarbete/koordination 
Låt barnen genomföra olika 
löp/fotarbete/koordinationsövningar i en liggande stege 

Målvakt 
Ska känna till och börja jobba med målvaktens nio 
grundtekniker: Greppteknik, Sidledsförflyttning, Fallteknik, 
Boxteknik, Upphoppsteknik, Mottagning, Passning, Utkast, 
Utspark. 
Att delta i spelet som sjunde spelare 

Försvarsspel
Förstå och kunna utföra utgångspositioner
Förstå hur och när motståndare ska pressas
Rätt sida om motståndare i försvarsspelet 

Knäkontroll 
Balansövningar för att stärka knämuskulatur 



Fotbollsutveckling/Utbildning
11 år 2020 Moment 
Bollbehandling

In- och utsida samt sula, öka tempot på de redan 
inlärda momenten 
Driva boll med fart 
Sula, öka tempot och snabbheten i både driv och 
riktningsförändringar 
Dribblingar och finter – Sul-, tvåfots-, överstegs, 
kropps-, skott-, pass 
Vändningar /riktningsförflyttningar med boll 
Utmana en mot en, två mot en 

Passning 
Insida 
Utsida 
Vristpassning med sträckt vrist 
Öva på väggspel 
Långpass (cross) 
”Barnen ska nu kunna behärska att passa bollen
direkt och passa i vinklar/trianglar” 

Mottagning 
Sula 
Insida 
Utsida 

Medtagning
In- utsida 

Tillslag 
Vrist – Rak och sned 
Volley - Hel och halv 

Skott
Grundteknik för skott på liggande boll lärs in 
Öva på skott, liggande/rullande/mötande boll
Introducera skruvade skott, insida/utsida 

Nick 
Barnen ska kunna nicka med pannan utan att blunda. Jobba 
med grundposition för balansen och börja med att få barnen 
att böja svanken och pendla överkroppen framåt och träffa 
bollen med pannan och träffa spelaren som kastat bollen.

Löpning/fotarbete/koordination
Låt barnen genomföra olika 
löp/fotarbets/koordinationsövningar i en liggande stege. 
Svårighetsgraden ökas succesivt. 
Låga häckar introduceras 
Hoppa hopprep 

Knäkontroll
Balansövningar för att stärka knämuskulatur 

Målvakt 
Ska känna till och börja jobba med målvaktens nio 
grundtekniker: Greppteknik, Sidledsförflyttning, Fallteknik, 
Boxteknik, Upphoppsteknik, Mottagning, Passning, Utkast, 
Utspark. 
Delta i spelet som sjunde spelare 
Specialträning för de som vill bli målvakt introduceras 



Lag/Serie

S:t Eriks-Cupen
5-manna

Lilla
Europaligan

5-manna

S:t Eriks-Cupen
7-manna ”Medel”

S:t Eriks-Cupen
7-manna ”Lätt”

S:t Eriks-Cupen
7-manna ”Medel”

S:t Eriks-Cupen
7-manna ”Lätt”



Cuper

Försäsongscup i april

Övernattningscup i juni

Sommarcup i augusti

Prova-På-7-manna-cup 
i oktober

Försäsongscup i april

Övernattningscup i juni

Sommarcup i augusti

Avslutningscup i 
oktober

Försäsongscup i april

Övernattningscup i juni

Sommarcup i augusti

Prova-På-9-manna-cup 
i oktober



Fortsättning Cuper

Första övernattningscupen 2018
Rimbo Cupen 16-17 juni 2018
(en övernattning & lagom avstånd)

ÖrebroCupen eller ArosCupen 2019
(juni 2019 - två/tre övernattningar)



Aktiviteter

Vi och Landslagen i samma miljö…..
…..på Bosön i Vinnarhallen! Förslag mottages gärna.

Se landskamp 
eller annan 
match på 

Friends Arena

Speldag med 
hamburgare

och ”TV spel”
i klubblokalen

Grillkväll med 
match eller en 
straffturnering

Fotbollsgolf?

Se landskamp 
eller annan 
match på

Friends Arena



Lagbyggnadsation

Samling och ombyte före träning och match, där det går

Dusch efter träning och match, där det går

ÅBK profilerade träningskläder (utrustning):
T-shirt, shorts, strumpor

ÅBK profilerade matchkläder:
ÅBK-overall

Alla ska ha benskydd, vattenflaskor samt riktiga 
fotbollskor

Treårsplanen slut!



”Spelregler” föräldrar

Svara alltid på kallelser - Ja eller Nej

Anmäl alltid frånvaro, vid sena avhopp skicka ett sms

Föräldrar Hejar på alla men Coachar inte på match…

…ledarna Coachar under match!

Föräldrarna håller sig utanför planen, både på träningarna 
och under matcherna

Stötta gärna domarna med positiv feedback efter match



”Spelregler” spelare

Se till att komma i tid till träningar och matcher

Ha med rätt utrustning: fotbollsskor, benskydd,
fylld vattenflaska, kläder efter väder

Alla är kompisar, visar varandra hänsyn och respekt

Stötta gärna domarna med positiv feedback efter match



Organisation

Huvudtränare = Clas Sundberg

Assisterande tränare = Marcus Ross, Fredric Stridsberg,
Jörgen Fastesson och Tommy Ehrson

Lagledare = Mattias Stenby

Kassör = ?

Web/Hemsida = ?

Aktivitetsansvarig = ?

Materialansvarig = ?



Hösten och Vintern

Träningar utomhus söndagar kl 10.00 – 11.00 så länge 
vädret och planen tillåter

Från 7 januari 2018 har vi tillgång till 
Margretelundsskolans hall söndagar kl 11.00 – 12.00



Övriga frågor

Hemsidan (visa)

Lagkassan: 203 kr kvar efter inköp till idag

Sponsorer…?

Övrigt…


