
LEDARHANDBOK LUNDBY IF 

Lundbys Vision:  

• Lundby IF har två huvudmål med sin verksamhet.  

Det ena är att skapa ett livslångt intresse för idrotten. Föreningen har som målsättning att 
stötta medlemmarna  till att göra sitt yttersta för att vilja växa och utvecklas.                                
Det andra är att ledarskapet ska bidra till sunda värderingar och skapa ”goda 
samhällsmedborgare” 

Utöver våra huvudmål ska föreningen skapa en meningsfull och trygg tillvaro där alla kan 
känna en samhörighet 
Vi ska verka enligt devisen: FOTBOLL FÖR ALLA 

Där finns en mängd olika egenskaper som en ”bra” tränare bör besitta och man inser snart att 
det inte är så lätt att vara tränare.  

Men vi anser att det finns några nyckelord som bör finnas med i ett bra ledarskap 

- Att du som tränare skapar goda relationer med spelarna, men också att det finns bra 
relationer inom laget, och med föräldrar är en viktig byggsten i ett bra ledarskap 

- Att det finns ett ömsesidigt förtroende för varandra i gruppen är också en del som är viktig.  

- Andra egenskaper i ett bra ledarskap är att skapa trygghet samt en utvecklande miljö för 
spelarna att växa i.  

- Något som alla spelare tycker är viktigt är att du som tränare är rättvis. Alla individer ska 
givetvis behandlas med samma värderingar och samma respekt, men att i allas ögon alltid 
vara rättvis är omöjligt. 

- Spelarna vill även känna gemenskap, delaktighet och att det känns meningsfullt att gå till 
träningen, detta är något som du som tränare måste jobba med för att skapa.  

- Lyckas du skapa många spelare som gillar att träna och har hög motivation är du på rätt 
spår. 
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Ledarens roll: 

De viktigaste rollerna:  

Som ledare i LIF anses det viktigt att du har en idrottsfilosofi som innehåller en 
positiv människosyn och ett stort engagemang för det du gör.  

 

- Vi tar ansvar för att träningen börjar i tid och att ingen lämnas ensam 

- Ledarna är förberedda inför träningen 

- Vid alla träningar ska du vara klädd på så sätt att det syns att du är ledare. Vid matcher ska 
du bära LIF ́s klubboverall (minst jackan). 

- Ett positivt och juste uppträdande vid träningar, matcher och andra sammanhang gentemot 
publik, funktionärer, motståndare, domare och inte minst egna laget, förväntas av dig. Du 
blir en enorm förebild för medlemmarna i hela föreningen. 

-   Minst en ledare i varje lag ska vara först på plats respektive sist därifrån vid varje samling  

-   En ledare per lag kommer att utses till kontaktperson mot klubben.  

I ledarens roll ingår även: 

- Att förstå, acceptera och agera efter innehållet i LIF’s gröna tråd. 

- Att kunna skilja på roller som tränare, förälder och privatperson 

- Att deltaga på de möten, träffar och andra aktiviteter som gäller ledarrollen 

- Att ha kunskap om akut behandling av idrottsskador 

- Att vara medlem i föreningen  

- Att ha ordning på medlemsregistret och rapportera närvaro vid alla aktiviteter  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Andra viktiga saker att tänka på: 

- Uppmärksamma och uppmuntra positivt beteende. 

- Beskriv vad individen gjort bra, inte dess egenskaper. 

- Beröm produktivt beteende. 

- Beröm i direkt anslutning till det positiva beteendet. 

- Beröm också små framsteg. 

- Undvik att kombinera beröm och kritik. 

Vid instruktionstillfället är det viktigt att tänka på att: 

- Påkalla spelarens uppmärksamhet: Kim! Se på mig.” 

- Använda positiva formuleringar. (använd inte ordet inte) 

- Använda ett neutralt och vänligt tonfall. 

- Förstärka med tydligt kroppsspråk. 

- Förvissa dig om att individen förstått vad som ska göras. 

!  
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Riktlinjer för matcher  

- Matcherna skall betraktas som ett led i spelarnas utbildning och ska analyseras de uppsatta 
träningsmålen. 

- Ingen form av toppning får förekomma 

- Undvik en tidig specialisering till en viss plats i laget, under ungdomsperioden bör 
spelaren fått spela i alla tre lagdelarna under längre perioder. 

- Att ta motgångar är en viktig del av utbildningen. 

- Alla spelare som tränar regelbundet skall få spela match regelbundet. 

- Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet  
matcher. För de yngre lagen som tränar en gång per vecka bör  
förhållandet vara en träning mellan varje match. 

- Policy angående föräldrarna i samband med match är att de inte bör befinna sig i direkt 
anslutning till ledarna och avbytarna. De ska ej heller dirigera spelarna under match.  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Uppstart av nytt lag: 

Det är viktigt att nya ledare i föreningen får en trygg start från början 

Ungdomsansvariga kommer att vara behjälpliga med att med bl.a: 

- Introduktion i LIF’s gröna tråd och föreningens värderingar 

- Introducera medlemsregistret med bl.a kallelser och närvarorapportering 

- Övningar och träningsupplägg 

- Materielfrågor 
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Föräldrakontakt : 

Du som är barn och ungdomstränare kommer att ha mycket 
kontakt med spelarnas föräldrar, därför är det viktigt att skapa en 
god relation till dem också.  

Vi tror också att det är viktigt att du som tränare, så tidigt på säsongen som möjligt har ett 
föräldramöte för att involvera föräldrarna i deras barns idrott.  
Här kan du som tränare ta upp om ni behöver några ”lagföräldrar” som hjälper till med olika 
praktiska saker så som t.ex. körning eller stå i kiosken.  

Andra saker som är viktiga att ta upp med föräldrarna är vilka mål som laget kommer att jobba 
mot och hur detta kommer att ske.  
Här får du som tränare tillfälle att belysa hur ni kommer att träna, men också hur du kommer att 
coacha och vilka regler som gäller för spelare och föräldrar.  

Om du som tränare är tydlig mot föräldrarna och får med dig föräldrarna så har du mycket 
vunnet.  
På så sätt kan du undvika missförstånd mellan dig och föräldrarna. 

Är spelarna små är det förmodligen lämpligast med föräldramöte där inte barnen är med, men 
med stigande ålder kan det många gånger underlätta att ha både spelare och föräldrar samlade 
tillsammans.  

Med gemensamma möten kan många missförstånd och felaktig ”andrahands-information” 
minimeras. 

TÄNKVÄRT!! 

Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än 
jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar. 

• Idrotten bidrar till bl.a .... 

- Gemenskap och samhörighet 
- Möjligheten till en meningsfull och trygg tillvaro 
- Rörelseglädje 
- Fysisk/psykisk stimulans 
- Förmåga till sammanarbete 
- Mångfald och integration  

Listan kan göras lång, så låt oss stå enade kring våra ungdomar!
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