
 

Breddverksamhet vs elitverksamhet för barn inom IFK Lidingö FK 

  

Förslag: Inför säsongen 2019-2020 är förslaget att det inte sker några uttagningar under hösten 2019 

till något/några akademilag för pojkar födda 2009 och flickor födda 2007. Istället föreslås att barnen 

fortsätter i sina nuvarande kvarterslag och att föreningen istället stöttar dessa lag ytterligare med de 

resurser som eventuellt blir tillgängliga (på grund av avsaknaden av Akademilag). T.ex. fler ÅG 

träningar under året för att höja kvaliteten på barnens träningar för de som vill. 

  

Selektering i sig är inget konstigt och det sker hela tiden i människors liv. Dock finns det anledning att 

vara varsam med barn som i vissa fall inte ens fyllt 10 år när IFK Lidingö har sina uttagningar till 

Akademilag. Om denna motion bifalles vill jag/vi att föreningen väntar med uttagningarna tills 

barnen blivit äldre och kan hantera det bättre. Åtminstone inte före de har fyllt 13 år. 

  

Om motionen inte bifalles vill jag/vi att IFK Lidingö åtminstone inför ett system där uttagningen av 

pojkar och flickor görs i samma ålder så att det inte görs någon skillnad på pojkar och flickor. 

Förslagsvis sker uttagningen för pojkar tidigast när de är i samma ålder som flickorna har sin 

uttagning (dvs det året de fyller 11 år). Nuvarande system med senare uttagning för flickor skickar en 

mycket skev signal till våra barn. Varför är pojkar som fyller tio år mer mogna för en selektering men 

inte flickor som fyller tio år? Svaret är förmodligen att de inte är det utan snarare tvärtom (dvs flickor 

är i många avseenden mognar är pojkar i samma ålder). 

  

Det har även varit en del uppståndelse i media kring hur fotbollsklubbar i framförallt 

Stockholmsområdet selekterar barn utifrån hur duktiga de är på fotboll när de är väldigt unga. Detta 

gäller även IFK Lidingö eftersom vi har ett system där vi plockar ut några få utvalda 10-åringar varje 

år till ett akademilag som de övriga barnen inte får tillgång till. Det framkom även på ledarsamlingen 

under hösten 2018 att tidigare års akademiuttagningar hade orsakat ganska mycket problem 

eftersom en del kvarterslag blev av med stommen i sina lag. Dessutom var det påfallande ofta barn 

till tränarna som blev uttagna vilket medförde att kvarterslagen även tappade tränare när de inte 

längre tränade sina egna barns kvarterslag. Den springande punkten är dock att barn som är 9-10 år 

är alldeles för unga för att hantera den typ av selektering som uttagning till ett akademilag innebär. 

  

I tillägg till detta kommer barnkonventionen att bli lag i Sverige den 1 januari 2020. Om det finns en 

risk att IFK Lidingö bryter mot barnkonventionen kommer det innebära att styrelsemedlemmar kan 

bli personligt ansvarig om föreningen bryter mot den nya lagen med allt vad det innebär av 

straffansvar. Jag utgår ifrån att Styrelsen har för avsikt att utreda om det föreligger någon sådan risk 

för oss i IFK Lidingö. 

  

Med tanke på att kvarterslagen kan välja vilken serie de vill spela i Sanktan (t.ex. Extra Svår) finns det 

redan idag möjlighet för de kvarterslag som har tillräckligt många duktiga barn att spela matcher i 

den serien för att tillgodose de barn som har kommit lite längre. 
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