
Styrelsens svar gällande motion: 

Uttagningar till utvecklingslag. Motionär: Anders Hallquist 

Och 

Förändra Utvecklingslaget. Motionär: Daniel Hegborn 

 

Bakgrund: 

I föreningen så har vi ca 2100 spelare som tränas och utvecklas av ca 500 st. ledare varav 
majoriteten är föräldraledare, inför det år spelaren fyller 11 år så finns möjligheten att söka till 
ett utvecklingslag som tränas av icke föräldrar till spelare i laget, spelare som vid tidpunkten 
anses mogna att utvecklas i den miljön antas i utvecklingslaget i två år, rotationsträning med 
intresserade spelare sker kontinuerligt under dessa 2 år, tränaren för utvecklingslaget är 
ansvarig att ” hålla koll på ” spelare i sin årskull, jobba tillsammans med tränarna inom 
årskullen när det gäller träningar, instruktioner samt spelmodell. Inför rep. lagsbildande så 
upplöses utvecklingslagen och alla spelare (även externt) har möjlighet att söka in till nytt 
representationslag (13 år)  

 Rep. och Utv. lag skall i möjligaste mån även dela en Sanktanserie med övriga lag för att 
skapa gemenskap, respekt och se hela årsgruppen. 

 Utöver rotationsträning erbjuds extraträning för intresserade breddspelare i 
”utvecklingsålder” 1 gång i veckan och för breddlag i ” rep. lagsålder ” så erbjuds en 
teknikträning utöver egen träning i veckan. 

Från hösten 2014 så planeras en andralagsmodell startas för kullarna P 02, P 01 samt P 00, 
dvs. från det år representationslag bildas. 

Nacka FF:s herrlag skall med start under 2014 vara ute hos föreningens lag schemalagda vid 
flertalet tillfällen 

Fadderveckor kommer att pågå under veckorna 19-20 där 3 år äldre spelare besöker och deltar 
i en träning med övriga lag i föreningen. De yngsta som får besök är PF9. 

 
Förslag: 
Eftersom flera nya aktiviteter startas under våren och flera kommer startas under senare del av 
året 2014 så vill styrelsen tillsammans med sportsligt ansvariga och ledare från tränarrådet 
under andra halvåret 2014 följa upp befintlig uppdaterade modell, för att under senhösten 
komma med ett förslag under extra stämma hur vi tillsammans kan utveckla klubbens spelare 
på bästa möjliga sätt att nå uppsatta mål samt få fler spelare att spela längre.  

 


