
 

 
                  

 

Säker och trygg förening – Kalmar FF Ungdom   
 

 

 

Mål, Vision & Verksamhetsidé 
 
Verksamhetsidé: 

• Bedriva en barn- och ungdomsfotboll där glädje, trygghet och aktivitet ligger till 
grund för vår verksamhet.  

• Erbjuda barn och ungdomar med ett stort intresse för fotbollplats i 
verksamheten.  

• Ha en väl fungerande talangutveckling.  

• Hålla samman barn- och ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen.  

• Jobba för utvecklingen av barn- och ungdomsfotbollen i hela regionen.  
 

Mål: 

• Minst 10 spelare varje år ska ta plats i Kalmar FF:s Akademi.  

• Stärka utbildningen av regionens spelare – den sydöstra delen av Småland 
ska vara tongivande i Smålandslagen  

 

Visioner: 

• Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- 
och ungdomsfotboll.  

• Bli en föregångare i arbetet med barn- och ungdomsfotboll både nationellt och 
internationellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brandsäkerhet     
 
Lagen om skydd mot olyckor 
Då Kalmar FF Ungdom nyttjar lokaler som ägs av Kalmar FF Arenabolag så ligger 

ansvaret för Brandskyddsarbetet på Arenabolaget för dessa lokaler. Den 
brandskyddsansvarige på Kalmar FF är tillika säkerhetsansvarig. Som en del av den 
egna kontrollen ska ägarna till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelse 
över sitt brandskydd till brandkåren. De som använder anläggningen ska hjälpa till 
med de delar som berör dem.  
 

Årligen bör Kalmar FF Ungdom få ta del av dokumentationen av brandtillsynen, för att 
förvissa sig om att den genomförts i de lokaler som nyttjas. 

 
Brandredskap och utrymningsvägar  
Samtliga ledare skall minst en gång per år gå igenom våra lokaler och förvissa sig om 

var brandredskap och utrymningsvägar finns. Då Kalmar FF, via Arenabolaget, äger 
lokalerna ligger det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) på fastighetsägaren 
(Kalmar FF Arenabolag): 
 
Detta ansvar innebär att: 

- veta var återsamlingsplatsen är  
- veta var brandsläckare finns  
- veta var utrymningsvägarna finns 
- veta hur vi larmar – SOS Alarm 112 
- hålla årlig genomgång med ALLA ledare i ovanstående  

När brandkåren kommer ut på tillsynsbesök granskas egenkontroll och en 
stickprovskontroll, motsvarande dagens brandsyn, av brandskyddet genomförs. 
  
Det finns inga kontrollintervall fastställda i den nya lagtexten utan den är 
behovsanpassad. Det är upp till brandkåren att avgöra hur ofta tillsynen ska göras.   

Brandredskap och utrymningsvägar 
Samtliga ledare skall minst en gång per år gå igenom våra lokaler och förvissa sig 
om var brandredskap och utrymningsvägar finns. Kan med fördel även göras med 
föräldrarna vid ett föräldramöte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utrymningsplan Guldfågeln Arena: 
 

 



Utrymningsplan Guldfågeln Arena - Ungdomssidan (norra): 

 

Nödutgångar  

Brandsläckare  

 

 

 

 

 

Återsamlingsplats och larmorganisation 

 

Återsamlingsplatser vid verksamhet på: 

 

* Gasten  Konstgräsplanen  

* Fredrikskans Fredriksskans C-plan 

* Södra Utmarken Parkeringsplatsen 

 

 

Larmorganisation:  

Larm i nödsituation - ring alltid 112.  

Tala om:  

• Vad har hänt 

• Var behövs hjälpen 

• Vem är du som ringer 

• Vilket telefonnummer ringer du ifrån 

För att säkerställa att rutinerna är kända genomförs årligen information vid ledarträff. 

I bilagor finns två viktiga dokument som gäller i samband med övernattning i skolor. 

- Brandskydd vid användning av skolor 

- Förtydligande av länsgemensamt PM F2 

 
Festim Pasho (ungdomsansvarig) är en av Kalmar FF:s utsedda brandskyddsansvariga. Festim  

finns på telefon 0480-44 44 36 eller e-post festim@kalmarff.se 

 

 
Utemiljön 
 
Verksamheten bedrivs i princip uteslutande vid Gasten. Säkerheten är god på 
Gasten med gångtunnel till planerna. Förbättringar har gjorts vad det gäller 
cykelleder till arenaområdet. Styrelsen ansvarar för riskanalys av utemiljön.  
 
Kontakt i föreningen gällande utemiljön är Anders Klevsand. Anders har 
telefonnummer 0480-44 44 35 eller e-post klevsand@kalmarff.se. 

 

 

 



Utrustning för verksamheten 
 
Spelarna svarar för sin egen utrustning. Den utrustning som krävs för verksamheten 
är ändamålsenliga skor (fotbollsskor) samt benskydd. Benskydd är obligatoriskt i all 
verksamhet, träning och match, som bedrivs inom Kalmar FF Ungdom från sju års 
ålder. Det är ledarens ansvar att kontrollera att spelarna har benskydd. Om spelaren 
inte har benskydd bedömer ledaren om spelaren om det finns övningar spelaren kan 
delta i utan benskydd i annat fall deltar spelaren inte i träningen. 
Material för verksamheten tillhandahåller föreningen. Materialansvarig genomför 
minst en gång per år inventering av det material som används och ersätter förbrukad 
eller trasig material/utrustning. 
 
Information om ändamålsenlig utrustning informeras genom ledare till spelare och 
föräldrar. 

 
Materialansvarig 2017 är Niclas Sinnermark. Niclas finns på telefon 076-636 36 13 
eller e-post niclas@kalmarff.se 

 

 

Hjärt- och lungräddning 
 
Målet är att samtliga ledare och styrelse inom Kalmar FF ska vara utbildade i hjärt- 
och lungräddning. Utbildning genomförs i egen regi av utbildad instruktör.   
Repetitionsutbildning planeras årligen för att upprätthålla en god kunskap för att 
kunna ge HLR. Återkommande grundutbildning kommer att vara ett inslag i 
introduktionen av nya ledare. Tillgång till hjärtstarters finns på Guldfågeln Arena. 
 
Ansvarig för att utbildningen blir av är Festim Pasho. 
 

Olycksfall/akut insjuknande 
 
Kunskaper i att behandla olycksfall som relateras till fotbollsträning eller match ingår i 
föreningens ledarutbildning. Målsättningen är att varje ungdomsledare ska ha 
tillräckliga kunskaper för att ta hand om fotbollsrelaterade olycksfall/akut 
skadebehandling. Utbildning i detta genomförs internt genom föreningens 
sjukgymnast. Repetition och återkommande grundutbildning genomförs med samma 
periodicitet som hjärt- och lungräddning.  
 
Vid träning och match ska alltid sjukvårdsväska medföras. Ledarna ansvarar för 
detta. I materialrummet finns förteckning över vad som ska ingå i sjukvårdsväskan. 
Ledarna ansvarar för att påfyllnad sker genom kontakt med materialansvarig. 
 
Akut insjuknande kan inträffa i verksamheten. Därför ska lagansvariga vid 
föräldraträffar eller liknande möten efterfråga om någon av spelarna i gruppen har 
någon form av sjukdom som kan utlösas när verksamheten är igång. Detta för att 
säkerställa hur ledaren ska agera om något inträffar med spelaren. 
 
Ansvarig sjukgymnast för utbildning i fotbollsrelaterade olycksfall/akut 
skadebehandling är en av föreningens sjukgymnaster. 



 

Försäkringar 
 
Medlemmar i Kalmar FF ungdomsverksamhet är olycksfallsförsäkrade när de idrottar 
i föreningens verksamhet genom Folksam. Folksam försäkrar alla genom 
ungdomsförsäkring upp till 15 år och genom licensförsäkring efter 15 år. Innehållet i 
försäkringarna är detsamma och ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i 
samband med match, tävling, organiserad träning och även under resor till och från 
sådana aktiviteter. Det är lämpligt att komplettera med egen individuell försäkring. 
 
Vid olycksfall eller skada kontakta: Folksam Idrott: 08 - 772 87 40 
 
Om rehabiliteringsbehov uppstår efter skada rekommenderar Kalmar FF Ungdom att 
spelaren tar kontakt med akademin sjukgymnaster. 

 

 

Ledarskap – föreningskultur 
 
Ledarvård 
Under året så genomför vi ett antal aktiviteter för att stärka gemenskapen och på ett 
avslappnat sätt umgås tillsammans. Målsättningen är 2-3 aktiviteter per år. Till detta 
kommer årlig planeringskonferens för styrelsen tillsammans med huvudansvariga för 
lagen.  
 
Introduktion av nya ledare 
Inom KFF strävar vi efter att ha en god ledartäthet för att kunna sätta spelaren i 
centrum och ge tid för instruktion. Vi behöver ledare som är beredda att göra ett jobb 
både på och utanför planen. För rekrytering och introduktion av nya ledare ansvarar 
ungdomsansvarig.  
 

Utbildning 
Följande mål för utbildningen har vi i Kalmar FF Ungdom: 
 

• Alla barn och ungdomsledare går årligen utbildning i ”KFF Ungdoms 
verksamhetsplan – den röda tråden” och ”KFF Ungdoms 
spelarutbildningsplan”.   

• Alla som tränar och leder barn i åldern 5-9 år ska ha genomgått ”Avspark” 

• Alla som tränar barn 10-12 år ska ha genomgått kurserna på Basnivå 1. 
Lagledare ska gå minst Bas 1 – ledarskap. 

• Alla som tränar ungdomar 13-16 år ska ha påbörjat kurser på Basnivå 2. 

• Alla ungdomsspelare utbildas till domare i föreningens regi och används i 5- 
och 7-mannafotbollen. 

 
Ovanstående genomförs framför allt i egen regi. 
 

 

 

 

 



Ledarskap 
Vårt goda ledarskap ska leda till att vi: 
 

• Erbjuder fotboll som en positiv och meningsfylld sysselsättning under socialt 
trygga former. 

• Skapar en lärande miljö där barn och ungdomar utvecklas. 

• Bidrar till att väcka ett livslångt intresse för fotboll och en kärlek till Kalmar FF. 

• Låter barn ha rätt att utöva flera olika idrotter. Stimulera till en allsidig fysisk 
och psykisk utveckling. 

• Utvecklar barnens sociala kompetens och vikten av rent spel. 

• Ser till att ungdomar som har ambition att göra en (elit)satsning ska ges 
möjlighet att göra detta under socialt trygga former. 

• Utformar en tävlingsverksamhet så att den stimulerar till kvalitativ och 
långsiktig fotbollsutveckling. 

 
Ansvarig för ledarvård och ledarutbildning är ungdomsansvarig Festim Pasho 

 

 

Policy kring dopning, droger, alkohol och tobak 
 
All verksamhet som utförs i föreningens namn ska alltid vara fri från tobak, alkohol, 
narkotika och dopning. Detta gäller vid all tränings- och tävlingsverksamhet. Även vid 
resor, övernattning mellan matcher, turneringar och träningsmatcher ska policyn 
efterföljas. Alla former av otillåtna medel som ej föreskrivits av läkare pga. 
medicinska skäl är förbjudet att bruka för alla medlemmar inom föreningen. 
 
De ledare som brukar tobak bör vara ett gott föredöme gentemot föreningens barn 
och ungdomar och inte bruka detta i samband med Kalmar FF:s aktiviteter. 
 
Föreningen förutsätter att föräldrar är ett gott föredöme för sina barn och ungdomar 
vad gäller ovanstående, vilket innebär att även de följer föreningens policy. 
 
Vid representation för sponsorer med flera bör stor måttfullhet hållas vad gäller 
konsumtion av alkohol. Alkoholfria drycker ska alltid finnas som en del i utbudet. 
 
Denna policy ska finnas med som en naturlig del i introduktionen av nya medlemmar 
och ledare samt årligen återkommande genomgång på ledarträffar. 
 
 
Arrangemang som fester anordnade av föräldrar i hyrd/lånad lokal och andra 
offentliga arrangemang som ordnats av föreningen regleras enligt alkohollagen. 
 
Under 2018 ska policyn uppdateras och förankras i organisationen. Ansvarig är 
Festim Pasho 
 
 

 
 
 



Resepolicy  
 
Resepolicyn ingår i den obligatoriska spelar- och ledarutbildningen. 
 
 
Resa bortamatch 
Alla barn- och ungdomslag förväntas göra upp ett turordningsschema för 
föräldragruppen kring lagets bortamatcher i seriespelet. Detta dokument inlämnas till 
ungdomsansvarig innan seriestart. I mån av tillgång används även föreningens 
minibuss. 
 
Reseersättning 
Vi jobbar utifrån turordningslistorna för att få en rättvis fördelning för hela 
föräldragruppen. Reseersättning kan utgå till ledare som kör till match i seriespel eller 
av föreningen sanktionerad cup (även SM, DM eller övrig aktivitet av u-ansvarig 
godkänd). Vi utgår från Guldfågeln Arena och sedan får ledaren ersättning för resan 
tur och retur till aktiviteten.  
 
Tänk på att   
Ledare, föräldrar och spelare har gemensamt ansvar för transporter till träningar och 
matcher - genom att: 
 
Alla använder bilbälte när vi åker bil eller buss. 
 
Uppmuntra användandet av cykelhjälm när vi cyklar till och från träning eller match. 
Vi använder reflex när vi går till och från fotbollsaktivitet i mörkret. 
 
Alla transporter sker med trafiksäkra fordon och framförs av ansvarstagande förare 
(inget alkoholintag från och med dagen före avresa). Fordonet ska innehålla 
sjukvårdsmaterial, samt laddad mobiltelefon. 
 
Planera samling/avresa så att det finns tillräckligt med tid för transport (hålla 
hastighetsgränserna). 
 
Målsättningen är att förare av minibussar har genomgått särskild utbildning. 
 
Ansvarig för att utbildningen genomförs är Festim Pasho (ungdomsansvarig). 
 

 

Kalmar 2017-11-07 
 
Festim Pasho 
Ungdomsansvarig, Kalmar FF 

  


