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Vision, verksamhetsidé och värdegrund  
 

Vision 
IFK Viksjö är en positiv och värdefull del av Viksjö.  
  

Verksamhetsidé 
IFK Viksjö skall erbjuda en attraktiv fotbollsverksamhet som är öppen för alla så att kamratskap, 
glädje, fostran, engagemang och individuell utveckling främjas. 
  

Värdegrund 
Vi är en förening som är öppen för alla 
Vi står för alla individers lika värde 
Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet 
Vi verkar både för gemensam och individuell utveckling 
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Policy och styrdokument 
 
Viksjömodellen 
IFK Viksös spelarutbildningsplan 
http://www.viksjomodellen.ifkviksjo.se/Viksj%C3%B6modellen.pdf   
 
Barnkonventionen 
https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/unicef_idrottshandboken.pdf  
 
Riksidrottsförbundet 
Idrottens idéprogram 
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrore
lsensideprogram  
 
Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan 
Spelarutbildningsplan SvFF (kod får man när man går C-diplom) 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/   
 
Spela, lek och lär 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/fsll/  
 
IFK Viksjö policys 
 

- Alkohol och droger 
- Likabehandling 
- Rekrytering av spelare 
- Representation 
- Sociala medier 
- Öppenhet 
- Övergrepp och mobbning 
-  
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Övergripande mål  
 
IFK Viksjö har i enlighet med RF:s riktlinjer målet att så många som möjligt ska spela fotboll så länge 
som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Samtidigt ska vi bidra till RF:s och SvFF:s mål att 
utbilda nästa generations blivande elitspelare. Dessa två mål är inte i motsatsförhållande till varandra 
utan i högsta grad förenliga. 
 

Så många som möjligt 
IFK Viksjö vill varje år växa i antal utövare med de barn vilka varje år startar lag efter knatteskolan. Vi 
har inte för avsikt att rekrytera medlemmar som redan spelar fotboll från andra föreningar. Vi ska 
dock vara öppna för att ta in nya medlemmar även i högre åldrar som söker sig till oss under 
förutsättning att vi följer regler och intern policy kring spelarövergångar och representationsrätt.  
För att skapa förutsättning för en växande förening håller vi ständigt dialog med kommunen om 
förbättringar av befintliga fotbollsytor samt byggandet av nya sådana i vårt närområde. 
 
 

Så länge som möjligt 
Vi vill minimera antalet utövare i verksamheten som slutar med fotboll. Vi ska ta till oss de studier, 
forskning och den erfarenhet som finns kring varför barn slutar idrotta när vi ordnar vår verksamhet 
för att i största möjligaste mån främja en lång idrottskarriär oavsett hur den ser ut.  
För att få en bättre bild av varför IFK Viksjös och andra barn och ungdomar slutar med sin idrott 
kommer vi under tre år ingå i en studie som genomförs av högskolan i Halmstad i samarbete med 
SvFF och ett antal distriktsförbund. 
Studien vill undersöka orsaken till avslutad fotbollskarriär i åldersspannet 11år till 14 år. 
Vi kommer via denna studie få ett analyserat underlag på vår egen förening samt även från studien 
som helhet vilket kommer hjälpa oss att ta underbyggda beslut framåt. 
 

Så bra som möjligt 
IFK Viksjö ska ha FN:s barnkonvention och fotbollens spela lek och lär som en grund i verksamheten 
för barn och ungdomar. Vi vill på bästa sätt skapa en bra miljö som främjar välmående och utveckling 
av individen och fotbollsspelaren. Vi ska ha en spelarutbildningsplan som bottnar i forskning och 
beprövad erfarenhet, både egen och andras för att på bästa möjliga sätt utbilda våra barn och 
ungdomar i spelet fotboll. 
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Organisation 
 
IFK Viksjö styrs av årsmötet där medlemmarna i IFK Viksjö har möjlighet att vara med och besluta i 
ärenden som rör föreningen. När årsmötet inte är samlat ansvarar styrelsen för föreningen med 
kansliet som operativ utförare av arbetet. Styrelsen håller regelbundna möten under året. Under året 
samarbetar styrelsen med kansliet och informerar och uppdaterar sig om den operativa 
verksamheten. 
 

 
 

Styrelsen 
Styrelsens arbetsuppgifter ska framför allt vara av strategisk och visionär karaktär. Styrelsens ansvar 
är att se till att föreningen drivs och förvaltas enligt gällande regler samt utifrån vad årsmötet 
beslutar. Det är styrelsen som ska säkerställa att föreningen följer de styrdokument och policys som 
föreningen beslutat om. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar över de som är anställda på kansliet. 
Styrelsens ledamöter har olika uppgifter bla. Ordförande, vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, VU 
ansvarig Dam, VU ansvarig Herr, VU ansvarig Ungdom, personalansvarig mm. 
 

Ungdomsråd 
Styrelsen har till sin hjälp Ungdomsrådet som också i sin tur har en representant i styrelsen. Tanken 
med Ungdomsrådet är att låta barnen och ungdomarna i vår förening vara delaktiga i hela 
verksamheten. 
 

Kansliet 
Kansliet ansvarar för den operativa verksamheten. Kansliet arbetar också med strategiska frågor i 
samråd med styrelsen. 
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Sportråd 
Sportrådet består av chefstränare utsedda av Sportchefen med uppgift att tillse att våra sportsliga 
mål med verksamheten uppfylls. De sportsliga målen finns beskrivna i Viksjömodellen, vårt 
styrdokument som beskriver hur vi ska utbilda våra barn och ungdomar. 
 

Värdegrundsråd 
Värdegrundsrådets uppgift är att se till att föreningen har en långsiktig plan för värdegrundsarbete. 
 

Fokusområden  
Citatet ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt” är taget från 

Strategi 2025. Det arbete som svensk idrott jobbat fram för att skapa en bättre miljö där flera håller 

på längre med någon form av idrott. Alla 71 idrotter i Sverige står gemensamt bakom denna strategi 

som ska hjälpa idrottsrörelsen att behålla flera längre. Att förhindra tidigt avhopp från någon form av 

idrottande. Att låta flera ha möjlighet och resurser att fortsätta på sina villkor inom föreningslivet. 

IFK Viksjö har under lång tid sett sig som en förening som har tagit ansvar för sin egen utveckling och 

aktivt under flera år har arbetat med dessa frågor. Den här verksamhetsplanen visar hur IFK Viksjö 

som förening tänker sig framtiden och vad föreningen inom den närmsta framtiden och även i det 

längre perspektivet tänker sig vara på väg. 

En idrottsförenings möjligheter till att vara en väl fungerande förening ökar rejält om det finns en röd 

tråd att följa för de som arbetar i och runt föreningen. Den röda tråden kan också benämnas 

verksamhetsplan. En plan som beskriver hur verksamheten kommer att se ut framåt i tiden. En 

verksamhetsplanering kan se väldigt olika ut men grundtanken med att arbeta med en plan är att det 

ska vara tydligt för alla inblandade vad som ska göras. Det är ett verktyg för att lättare kunna ta väl 

avvägda beslut under året. Planen kan och kommer med största sannolikhet ändras och justeras 

under resans gång men den ger ändå en långsiktig idé om vart föreningen är på väg. 

I arbetet med att plocka fram denna plan har föreningen tagit avstamp i Riksidrottsförbundets (RF:s) 

arbete inom ramen för ”Strategi 2025”. Läs gärna mer på https://www.strategi2025.se/Strategi2025. 

För att nå målet 2025 har RF plockat fram 5 stycken prioriterade utvecklingsresor: 

• Den moderna föreningen engagerar 
• Inkluderande idrott för alla 
• En ny syn på träning och tävling 
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 
• Ett stärkt ledarskap 
 
Föreningen har också tagit avstamp i Svenska Fotbollförbundets strategi för svensk fotboll 2018-

2022. Läs mera på https://fogis.se/strategi/ . 

Samt Stockholms Fotbollförbunds Strategidokument 2018-2022. Läs mera på 

https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_169473/scope_0/ImageVaultHandler.as

px180514085417-uq  
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För att tydliggöra vad IFK Viksjö ska arbeta med för att nå målen från RF, SvFF och StFF har 

föreningen valt ut 4 stycken fokusområden. Det är områden som föreningen valt att fokusera extra 

på. Det betyder inte att föreningen inte ska arbeta med andra saker också utan endast att föreningen 

har ett uttalat fokus på dessa 4 områden. De 4 fokusområdena är: 

Viksjömodellen 
 
Viksjömodellen har nu funnits ett par år och redan syns effekterna av den. Nu ska föreningen arbeta 
vidare och säkerställa implementeringen ute i verksamheten.  
Modellen är ständigt under utveckling och under året planeras en uppdaterad version komma. 
Säkerställa att nya lag får information om Viksjömodellen i ett tidigt skede samt även tillse att både 
ledare, spelare och föräldrar får information om Viksjömodellen och kan arbeta efter den.  
Från 2020 kommer föreningen att tillsätta åldersgruppsansvariga som kommer stötta våra ledare 
praktiskt ute i deras dagliga värv. 
Vi har för avsikt att få igång öppna träningar för våra spelare i spelformen 5vs5 under året. 
En detaljerad plan för implementering och utveckling av modellen finns framtagen som tar upp både 
tidsplaner, resurs- och organisationsfrågor samt ekonomi. 
 

Fotboll fitness (motionsfotboll) 
 

IFK Viksjö vill främja att man ska kunna hålla på med fotboll hela livet. Föreningen har därför valt att 
motionsfotboll ska vara ett fokusområde under kommande år då det är viktigt att sätta tydliga 
rutiner och strukturer så denna verksamhet ska fortsätta fungera på ett bra sätt och växa sig 
större. 
 

Jämställdhet 
 
Jämställdhet är ett område som lyfts upp i många olika sammanhang i idag. Jämställdhet inom IFK 
Viksjö betyder att föreningen måste se till att det i alla delar av verksamheten säkerställs en likhet 
mellan könen. Föreningen måste se till så alla oavsett kön ges samma möjligheter och resurser för att 
bedriva verksamhet inom föreningen oavsett om man är spelare, ledare, förtroendevald eller 
anställd. Detta betyder i sin tur att föreningen måste börja arbeta med jämställdhet i alla delar av sin 
verksamhet. Allt från hur föreningen rekryterar ledare för nya knattelag till hur seniorverksamheten 
bedrivs. Däremellan ryms många utmaningar som tex hur föreningen får fler kvinnliga tränare att 
fortsätta längre i föreningen. Andra exempel är hur föreningen säkerställer att föreningen arbetar på 
rätt sätt i sin rekrytering av nya spelare att innefatta fler tjejer. Idag ser vi att fördelningen ligger på 
ca 30% tjejer och 70% killar. Föreningen kommer också på ett tydligare sätt säkerställa att föreningen 
följer svensk fotbolls krav på att alla styrelser, kommittéer och arbetsgrupper ska bestå av minst 40% 
av det under representerade könet. Som exempel har föreningen idag en styrelse som består av 
exakt 50% män och 50% kvinnor vilket är bra men föreningen har också ett sportråd som består av 87 
% män. 
 

Varumärke 
 

Vad är IFK Viksjös varumärke? Det finns säkert många svar på den frågan men ett är hur föreningen 

uppfattas av sin omvärld. Allt från hur andra föreningar ser på IFK Viksjö när vi är ute och spelar 

matcher mot andra lag. Hur vi som förening uppträder, om vi spelar på ett juste sätt. Hur vår 

förenings ledare uppträder mot andra ledare och mot med- och motspelare. Det betyder också att 

Intern info 



varumärket spelar roll i hur föräldrar och spelare väljer att bli medlemmar i IFK Viksjö. Om de har 

förtroende för IFK Viksjös verksamhet. Att IFK Viksjö bedriver en sund barn- och ungdomsverksamhet 

där barn får vara barn samtidigt som alla barn och ungdomar får vara i en utvecklande verksamhet 

oavsett ambition och kunskap. 

För att IFK Viksjös verksamhet ska fungera bra krävs det också sponsorer vilket också betyder en 

koppling till varumärket. Hur kan föreningen få sponsorer att tycka att det är viktigt att stödja vår 

verksamhet. 

Alla dessa delar visar att det är viktigt för vilken förening som helst, eller företag med för den delen, 

att ha kontroll på sitt varumärke. Det betyder allt ifrån hur, till vem och via vilka kanaler vi 

kommunicerar olika saker om vår verksamhet. 

Det kan alltså vara så att vi som förening känner oss bekväma i vad vårt varumärke står för i olika 

delar men där vår omvärld inte har uppfattat det på samma sätt. Tex så uppfattar många föreningar 

ute i Stockholm oss fortfarande som en förening där man har roligt men inte blir så bra. Det är denna 

typ av missuppfattning vi som förening måste börja arbeta med och det är kort och gott det man 

sammanfattar i ett ord. Varumärke. 

Tidplanen för dessa områden och hela verksamhetsplanen är från 2019 fram till 2022. Det är så långt 

föreningen just nu ser att vi kan sträcka oss utifrån planeringen. Detta kommer under resans gång 

justeras utifrån både inre och yttre omständigheter. Det kommer också kunna ändras mellan 

områdena. Vissa områden kommer arbetas mera med i början medans andra områden arbetas 

mindre med i början och mera längre fram i tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Ekonomi  
 

IFK Viksjö är en ideell förening som bygger på alla medlemmars, arbetsinsatser och ekonomiska 

bidrag. All verksamhet inom föreningen baseras på medlemmarnas aktiva deltagande och 

engagemang.  

 

Budget 
 

Föreningen ska upprätta en budget som speglar verksamhetsplanen.  

Föreningen omsätter ca 6,3 miljoner kronor (inklusive lagkassor) och är en ideell verksamhet. Det 
betyder att föreningen inte har något vinstsyfte utan intäkterna ska endast täcka det kostnader som 
finns. Kostnader består främst av plan- och hallhyror, material, cuper, domare, utbildning, 
konstgräsplanerna, klubbhus, kansli, licenser, försäkringar och anmälan till seriespel. 
 
I budgeten arbetar vi med nyckeltal, t.ex. hur mycket senior- respektive ungdomsverksamheten får 

kosta. De ekonomiska resurserna skall fördelas jämställt.  

Vi ska sträva efter att hålla så låga aktivitetsavgifter som möjligt för att alla oavsett ekonomisk status 

skall kunna spela i föreningen.  

Föreningen skall sträva efter att så mycket som möjligt skall styras i den centrala budgeten och att 

lagkassor skall användas i så liten mån som möjligt.  

En spelare i IFK Viksjö kostar i snitt 6500 kronor/år, men med hjälp av bidrag och evenemang kan vi 
hålla aktivitetsavgifterna på de nivåer vi har idag. 
 
Den största intäktskällan är medlemsavgifter följt av lagkassor och bidrag från stat/kommun. Även 
sponsring, bingo och svenska spel utgör en stor del. 
Resten av de medel som föreningen behöver för verksamheten måste vi själva dra in med hjälp av 
olika aktiviteter, såsom cuper, sommarfotbollsläger, caféverksamhet, shop och andra evenemang där 
föräldrar bidrar med sitt engagemang. 
 

Medlems- och aktivitetsavgifter 
 
Medlemsavgift enskild 300 kr (fastställd årsmöte 2019) 
Medlemsavgift familj 400 kr (om man är två eller fler från samma familj) 
 
Aktivitetsavgift 7 - 9 år 1600 kr 
Aktivitetsavgift 10 - 12 år 1700 kr 
Aktivitetsavgift 13 år - och äldre 2050 kr 
Aktivitetsavgift motion vår 200 kr 
Aktivitetsavgift motion höst 200 kr 
Aktivitetsavgift representationslagen senior 0 kr 
Aktivitetsavgift C-lag 1700 kr 
 
Alla medlemmar betalar medlemsavgift, antingen enskild eller familj. 

Intern info 



 
 
 
Alla spelare betalar förutom medlemsavgift även en aktivitetsavgift. 
Avgiften mailas ut i slutet på januari och ska vara betald senast den 28 februari. 
Betalda avgifter är en förutsättning för att få träna och spela i föreningen. 
 
Börjar man spela under året skickar kansliet ut faktura när medlemmen registreras. Inga avgifter 
återbetalas om man slutar under året. 
 

Lagkassa 
Det är frivilligt att ha en lagkassa. Syftet med lagkassan är att samla in pengar till gemensamma 
cuper, resor mm. som ligger utanför det som täcks av klubben centralt. 
 
Lagkassan får användas till: 
 
- Cuper (Anmälningsavgifter, spelaravgift, resor, logi, mat/mellanmål, bensinersättning (18,50 kr/mil). 
- Material (som köpts in via föreningens materialleverantör) 
- Träningsläger 
- Gemensamma lagaktiviteter (t.ex. bowling) 
- Avslutningar (fika m.m.) 
- Extern träning (t.ex. styrketräning, knäkontroll m.m.) 
- Domaravgifter (träningsmatcher) 
- Externa plan/halltider 
- Presenter (enligt skatteverkets regler) 
 
Inköp av alkohol får ej göras av lagkassans pengar. 
 
Vill man använda lagkassan till något som inte är uppräknat enligt ovan måste man få ett 
godkännande av kansliet. 
 
Fakturering av sponsorer, arbeten m.m. skall ske via föreningen centralt. 
 
Laget skall ha en utsedd kassör som tecknar ett konto som skall stå i föreningens namn. Juridiskt sett 
tillhör lagkassorna föreningen, därför är det viktigt att föreningens direktiv för lagkassa följs. 
Kassören skall föra en enkel redovisning där det går att utläsa vilka intäkter som kommit in och vilka 
kostnader man haft. Mallen "Redovisning lagkassa" skall användas och alla transaktioner skall ha en 
verifikation. Laget får inte ikläda sig större ekonomiska åtagande än att man vet att de täcks av lagets 
egna resurser. Inga ekonomiska avtal får skrivas utan styrelsens godkännande. 
 
Eventuella utbetalningar av arvoden (dock ej domararvoden), reseersättningar eller andra 
ersättningar måste alltid kansliet kontaktas för godkännande. 
 
Ingen del av lagkassan är personlig. Om en spelare slutar får inga återbetalningar göras. Om ett lag 
upphör tillfaller pengarna föreningen centralt. 
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Cuper 
Under 2020 betalar föreningen 1 cup/ anmält sanktanlag för alla 5vs5-lag och 2 cuper/anmält 
sanktanlag för alla 7v7 lag. För alla 9vs9 och 11v11-lag får man 1 cup/sanktanlag (dock ett högre 
belopp). Alla lag födda 2013 får en cup/7 spelare. 
 
Cuperna skall vara sanktionerade och vara i enligt med föreningens cupmanual som ni hittar här. För 
att hitta de cuper i Stockholm som är sanktionerad av StFF kan du gå in här. För cuper i andra distrikt 
än Stockholm (t.ex. Aros, Gothia med flera), gå in på respektives förbundets sida för att hitta vilka 
cuper som är sanktionerade. 
 
Summa maximalt per cup: 
 
F/P (7-8 år) 1000 kr/cup 
F/P 9 år 1200 kr/cup 
F/P 10-12 år 1500 kr/cup 
F/P 13-14 år 3500 kr/cup 
F/P 15-19 år 4000 kr/cup 
 

Information och kommunikation 
 
Målet med kommunikationen är att stärka IFK Viksjös varumärke genom att sprida en positiv bild av 
vår verksamhet enligt de styrdokument som upprättats. Med hjälp av tydliga inlägg via våra kanaler 
ska vi förmedla information om kommande evenemang, pågående evenemang och annan 
information om vår verksamhet.  
 
Kanaler: 
Hemsida; ifkviksjo.se 
Facebook; IFK Viksjö 
Instagram; ifk.viksjo 
Snapchat 
Brev/mejlutskick 
Möten 
TV-skärmar klubbhuset 
 

Träningstider 
 

Träningstider fördelas från kansliet under perioden 1/4 - 31/12 samt vintertider under perioden 1/1 – 

31/3. Alla lag har rätt till minst en timmes träning i veckan på vinterhållen plan under förutsättning 

att föreningen kan tillhandahålla sådan. Varje år kräver ny fördelning av tider då nya lag startas upp 

och äldre lag slås samman eller försvinner. Alla lag måste vara förberedda på nya tider och dagar 

inför varje ny period. Tider fördelas i första hand på Viksjövallen och Sandviks BP men då och då även 

på Järfällavallen och Tallbohovs IP.  

Tider fördelas jämnt och rättvist mellan flickor och pojkar både i avseende antal träningar, ytor och 

tidpunkt. Träningsyta anpassas efter gruppens storlek och i viss mån även efter vilken spelform laget 

spelar match i. Alla spelare ska erbjudas samma möjlighet att utvecklas och träna fotboll inom 

åldersgruppen och föreningen. Tider fördelas därför lika mellan olika träningsgrupper inom samma  
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ålder. Extra träningar utöver tilldelade ska ordnas som öppna träningar där hela åldersgruppen både 

flickor och pojkar bjuds in. 

Inomhustider i hallar fördelas från kommunen till respektive fotbollsförening. De tider som IFK Viksjö 

får tillhanda fördelas av kansliet där de yngsta lagen prioriteras först och vidare i stigande ålder. Strö 

tider i hallar kan sökas av lagen själva via kommunens bokningssystem vilka sedan godkännes av 

kansliet mot kommunen för debitering. 

Brister och fel på och kring våra anläggningar rapporteras via mejl till kansliet som i sin tur tar 

kontakt med kommunen för felanmälan och åtgärd.   

 
Respekt på och runt planer 
Samtliga tränare, spelare och föräldrar ska göra sitt yttersta för att efterleva nedan riktlinjer som vi 
har kring våra anläggningar där vi bedriver träning. 
 

• Vi avslutar träningen fem minuter innan utsatt tid. 

• Ingen beträder planen innan utsatt tid även om det finns tomma ytor. Om man kommer 
överens om annat med det tränande laget är det ok. 

• Benskyddstape och annat skräp kastas i papperskorgar 

• Vi respekterar andras och föreningens material som förvaras på och bredvid planen. 

• Vi kommer överens med varandra på ett respektfullt sätt om fördelning av mål och annat 
gemensamt material. 

• Mål placeras på ett säkert sätt under träning, beakta detta särskilt då ett äldre lag bedriver 
träning bredvid ett yngre. 

• Gemensamt material i container lämnas åter direkt efter avslutad träning så att nästa lag kan 
ta över. 

• Föräldrar, syskon och andra medföljande ska vara utanför planens yttre linjering. 

• Används omklädningsrum i samband med träning ska grovstädning göras efter avslutad 
träning och nycklar återlämnas på kansliet. 

• Mål och annan fastlåst utrustning ska låsas efter avslutad träning eller så lämnas ansvaret 
över till nästkommande lag via dialog. 

 

Material  
IFK Viksjö, Sportgrossen och Nike har tecknat ett samarbetsavtal som gäller 2017-01-01 - 2022-12-31.  
Avtalet innebär att vi ska köpa allt vårt material från Nike/ Sportgrossen. För det får föreningen en 
stor summa frivaror att handla för (som återförs till verksamheten) samt förmånen att kunna skapa 
en egen Viksjöprofil med bra inköpspriser. 
 

Viksjöprofilen 
Föreningen har i samarbetet satt ihop en egen profil som kan hittas på hemsidan. Syftet är att få ett 
enhetligt utseende som stärker vår klubbkänsla och för att underlätta vid beställningar.  
 
När lagen/spelaren köper overaller m.m. är det IFK Viksjös officiella profil som gäller och föreningens 
tryckmanual ska följas. Kontakta Sportgrossen eller kansliet som står till tjänst med all information 
om priser, inköp och tryckning på overall m.m. Skall man köpa in eller få andra kläder utöver 
kollektionen måste alltid kansliet kontaktas. Föreningens klubbmärke får endast tryckas på annat 
material efter godkännande. 
 
Kollektionen skall bäras vid samtliga sammankomster i föreningens regi såsom träningar, matcher, 
cuper m.m. och även vid andra lagaktiviteter som t.ex. loppmarknader eller dörrförsäljning. 
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Lagmaterial 
Material till lagen såsom matchtröja, målvaktskläder, bollar, koner, västar och sjukvårdsmaterial står 
föreningen för 
Inventering av lagets material samt önskemål om nytt material till kommande säsong, skickas ut från 
kansliet i november till lagledaren. Materialet delas ut i slutet på mars.  
 
Vill laget bekosta egna matchtröjor, kontakta kansliet för information vad som gäller med tryck m.m. 
 

Spelarmaterial 
Förutom matchtröja står spelaren själv för sin utrustning såsom overall, shorts, benskydd, strumpor, 
vattenflaska m.m. Dessa inköp kan göras i föreningens klubbshop. 
Om underställ används vid match skall det vara i samma färg som matchstället.  
 

Ledarmaterial 
Tränare och ledare erhåller träningskläder för sitt uppdrag i Viksjö och alla som är aktivt verksamma 
inom föreningen ska ha rätt utrustning vid träning och match.  
 

Lagbeställningar 
Vill laget göra lagbeställningar av overaller med tryck m.m. så görs detta via Sportgrossen. 
 

Klubbshop 
Föreningen har en egen klubbshop i klubbhuset. 
Här kan du som medlem och/eller supporter köpa strumpor, shorts, tröjor, byxor, vattenflaskor, 
souvenirer m.m. 
Mer info om öppettider och sortiment hittar du på föreningens hemsida. 
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Arrangemang/Obligatorisk verksamhet 
 

Åldersgrupp Delta i Ansvara för 

F 2013 Interncup, Småtting cup Småttingcup 2 tillfällen 

F 2012 St:Erikscupen, Vårcupen Vårcupen, Café (1 helg/år) 

F 2011 St:Erikscupen, Vårcupen, Tjejcupen Tjejcupen, Café (1 helg/år) 

F 2010 St:Erikscupen, Tjejcupen Tjejcupen, Café (1 helg/år) 

F 2009 St:Erikscupen, Tjejcupen Tjejcupen, Café (1 helg/år) 

F 2008 St:Erikscupen, Tjejcupen Tjejcupen, Café (1 helg/år) 

F 2007 St:Erikscupen Café (1 helg/år) 

F 2006 St:Erikscupen Viksjödagen/Internmatcher 

F 2005 St:Erikscupen Viksjödagen/Internmatcher 

DJ St:Erikscupen  

 
 

Marknad  
Sponsorer, försäljning, gräsroten, dunross 
 

Utveckling/Omvärldsanalys 
 

En miljö som vår där barn och ungdomar ska utvecklas och må bra är komplex och ickelinjär. 
Historiskt är många av det system som finns inom barn och ungdomsidrotten inte anpassade för en 
sådan miljö. Många system är uppbyggda på ett sätt där vi försöker passa in olika individer i på 
förhand bestämda strukturer. Vi vet idag att dessa system oftast inte ger ett bra utfall över tid. 
Det är många parametrar som spelar en viktig roll för individens utveckling och välmående. Vissa av 
dessa parametrar kan vi som fotbollsförening inte direkt påverka medan vi har stort inflytande över 
andra. Dessa områden ser dessutom olika ut för olika individer. 
I de områden vi har en möjlighet att direkt påverka vill vi maximera vårt utfall genom att 
kunskapsmässigt ligga i framkant rörande på vilket sätt vi bör ordna verksamheten. 
Viktiga områden för IFK Viksjö att bevaka är till exempel motivationsklimat, ledarskap, 
idrottspsykologi, pedagogik och fysiologi. Inom dessa områden finns idag stor kunskap att inhämta 
från forskning och studier både inom ungdomsidrotten och andra relevanta områden. 
IFK Viksjö ska via samarbeten med andra klubbar och specialförbund samt via andra källor för 
kunskap så som olika läroverk och plattformar som tex Centrum för idrottsforskning hålla oss 
uppdaterade för att kunna fatta välgrundade beslut i vår verksamhet. 
 

Åldersgrupp Delta i Ansvara för 

P 2013 Interncup, Småtting cup Småttingcup 2 tillfällen 

P 2012 St:Erikscupen, Vårcupen Vårcupen, Café (1 helg/år) 

P 2011 St:Erikscupen, Vårcupen, Pojkcupen Pojkcupen, Café (1 helg/år) 

P 2010 St:Erikscupen Café (1 helg/år) 

P 2009 St:Erikscupen Café (1 helg/år) 

P 2008 St:Erikscupen, Pojkcupen Pojkcupen, Café (1 helg/år) 

P 2007 St:Erikscupen Café (1 helg/år) 

P 2006 St:Erikscupen Viksjödagen/Internmatcher 

P 2005 St:Erikscupen Viksjödagen/Internmatcher 

P 2004- St:Erikscupen  
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Via våra samarbetsklubbar inom Samspel Stockholm tar vi del av andras beprövade erfarenhet och 
lägger till vår egen för att finna nya genomtänkta vägar framåt. 
IFK Viksjö ska representeras i sammanhang som ordnas av Stockholmsidrotten, 
Stockholmsfotbollsförbund, Järfälla kommun och andra stora aktörer kring idrotten för att skapa 
nätverk knyta kontakter, utbyta erfarenhet och bidra till en bättre idrottsmiljö.  
 
IFK Viksjö har en viktig roll i att förmedla och sprida kunskap inom organisationen till ledare, spelare 
och föräldrar. Utveckling sker där vi möts i den dagliga verksamheten och ny kunskap inhämtas under 
interna och externa utbildningar. 
IFK Viksjö ska ordna utbildningskvällar för föräldrar och ledare i syfte att delge kunskap och 
tillsammans reflektera över och få samsyn kring verksamheten. Speciellt viktiga i detta sammanhang 
är alla föräldrar som historiskt varit svåra att nå i dessa sammanhang. Regelbundna 
föräldrautbildningar ska ordnas centralt från föreningen parallellt med lagens egna föräldramöten. 
 
IFK Viksjö kommer under 2020 öka närvaron i den dagliga verksamheten med åldersgruppsansvariga 
för respektive grupp i åldrarna 7-12år. 
Åldersgrupsansvarig följer en åldersgrupp över tid och ur den relationen skapas möjlighet till dialog, 
utveckling och erfarenhetsutbyte. 
 
 

Anläggning 
 
Föreningen utnyttjar framförallt Viksjövallen och Sandviksplanen men även andra planer och hallar 
runt om i Järfälla för träningar och matcher. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av dessa. Vi 
ska ha en nära kontakt med kommunen för att säkerställa att ytorna vi utnyttjar underhålls. 
Klubbhuset hyrs av kommunen som ansvara för det yttre underhållet, föreningen ansvara för det inre 
underhållet. 
 
För att säkerställa en fungerande verksamhet och drift samt vidareutveckling av anläggningen har 
föreningen definierat ett ansvarsområde på kansliet för anläggningar. I området ingår att säkerställa 
dagligt underhåll av planer, byggnader och övrig utrustning, samt att planera för framtida utveckling 
och förbättring av anläggning. IFK Viksjö har ett brukarsamverkansavtal med kommunen. Detta 
innebär att föreningen själv sköter städning av klubbhus och idrottsområdet kring Viksjövallen. För 
detta erhålls en årlig ersättning.  
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Utbildning  
 

Ledare 
 
Interna utbildningar för ledare 

Kick-off nya lagen Alla ledare F/P 2014 

Leda små lirare Alla ledare F/P 2014 

C-diplom Alla ledare 

Viksjömodellen grund Alla nya ledare 

Viksjömodellen 5v5 Alla ledare F/P 2013 

Viksjömodellen 7v7 Alla ledare F/P 2011 

Säsongsplanering Alla ledare F/P 2011 

Lagledareutbildning Lagledare F/P 2008-2013 

Myclub Lagledare 

Ledarkonferens Alla ledare 

Sport Kick-off Alla ledare 

Skadeutbildning Alla ledare 

HLR Alla ledare 

Medbestämmande/barnkonventionen Alla ledare 

Värdebaserat ledarskap Alla ledare 

 
Externa utbildningar för ledare 

B-Ungdom Tränare F/P 2008-2011 

A-Ungdom Tränare  F/P 2004- och äldre 

Uefa B Tränare  F/P 2004- och äldre 

Målvakt C Tränare F/P 2008-2011 

Målvakt B Tränare F/P 2005-2008 

Målvakt C Tränare  F/P 2004- 

Lagledarutbildning Lagledare 2007- och äldre 

 
 

Spelare 
 
Utbildningar för spelare 

Kostutbildning Ålder ? 

Ledarcoachen (AIK) F/P 2010 

Medbestämmande/barnkonventionen Ålder ? 

 

Föräldrar 
 

Infoträff Föräldrar F/P 2014 

Status nya lag Föräldrar F/P 2014 

Viksjömodellen/FSLL Föräldrar F/P 2013 + 2012 

Viksjömodellen 7v7/FSLL Föräldrar F/P 2011 

Viksjömodellen 9v9/FSLL Föräldrar F/P 2008 

Coachande föräldraskap Alla 

HLR Alla 
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Styrelse, kansli och övriga 
 

FSLL/Föreningslära Styrelsen 

Diskrimineringsgrunderna Styrelse + kansli 

Valberedning Valberedningen 

Knatteledarutbildning Knatteledarna 

Sommarlägerutbildning Sommarlägerledare 

Grundkurs domare Erbjuds alla födda 2006 

Fortsättningskurs domare Alla som vill fortsätta döma  

Framtidens fotbollsledare Unga ledare 

Gåfotbollsutbildning Gåfotbollen 

HLR  Alla 

 

Lagträffar 
 

Återträff/inför småttingcup F/P 2013 

Inför sanktan F/P 2013 

Inför S:t Erikscupen 7v7 (nivåer) F/P 2011 

 

Domare  
IFK Viksjö tillsätter alla hemmamatcher med egna domare på 5v5 och 7v7. Vi använder även egna 
domare till alla cuper och arrangemang. Domarverksamheten innebär en möjlighet för spelare att 
utbilda sig till domare och i år är det F/P 2006 som bjuds in. 
Föreningens domaransvarig rekryterar domare, samordnar utbildning, schemalägger matcher samt 
stöttar och coachar domare. 
 

Spelarövergångar/representation 
 
Spelarutbildning  
Det finns flera aspekter kring övergångar som handlar om utbildning av spelare och till viss del även 
vårdnadshavare. Vi vill fostra spelare som förstår balansen mellan individ, lag och klubb samt spelare 
som reflekterar och tar egna beslut om var hen vill träna och spela fotboll. Vi tror att spelare som får 
kunskap om denna process gör bättre och mer genomtänkta beslut vilket är en framgångsfaktor både 
på och utanför fotbollsplanen. 
 
Fler starka närmiljöer  
Ett visst flöde av spelare mellan klubbar är ett naturligt inslag för att ta vara på den enskilde 
spelarens möjligheter till maximal utveckling. En utgångspunkt är dock att hantering av övergångar 
ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt för varandras verksamheter och medverka till att 
minska antalet övergångar. Spelare mår bra av att träna och spela fotboll i sin närmiljö i enlighet med 
StFF:s föreningscertifikat; Spelare ska under trygga sociala former få utveckla sina fotbollskunskaper. 
Därför bör barn- och ungdomars idrottande i möjligaste mån ske i närmiljön i sin moderförening. 
Fokus för föreningen är att utveckla sina egna spelare, inte att värva spelare från andra föreningar i 
unga år.  
Balans individ och kollektiv  
Spelare och vårdnadshavare behöver vägledning och kunskap om hur balansen mellan individ och 
kollektiv hanteras i dagens fotboll. Individens rätt att spela där hen vill behöver balanseras mot att vi 
utövar en lagidrott där lag och förening ofta är beroende av att spelare slutför säsongen i den 
förening man tillhör. 
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Sportslig verksamhet  
 
IFK Viksjös verksamhet ska följa FN:s barnkonvention, medverka till att uppnå RF:s mål från Idrotten 
Vill; ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt” samt följa riktlinjerna i SvFF:s 
”Spela, lek och lär”, och parallellt även sträva efter att bidra till RF:s och SvFF:s mål om att fostra 
morgondagens spelare till elitfotboll och landslag. 
IFK Viksjös verksamhet bygger på åldersanpassat innehåll med utgångspunkten i långsiktighet och 
hållbarhet. I verksamheten är ledarskap samt tränarskap och pedagogik tillsammans med föräldrar, 
andra idrotter och samhället i stort viktiga delar i verksamheten. För att göra det möjligt och skapa 
en gemensam samsyn kommer IFK Viksjö arrangera föräldraseminarier, interna och externa 
utbildningar för fotbollsledare och fotbollstränare. 
 

Knatteskola 
 
Under fem tillfällen på våren och fem tillfällen på hösten ordnas en knatteskola för de barn som är 
sex år gamla. Rekrytering av dessa sker inom de upptagningsområde som IFK Viksjö bestämt att 
verka i. Knatteskolan är gratis för deltagaren och leds av våra unga ledare vilka ofta är spelare i våra 
ungdomslag. Syftet med verksamheten är att med lek och fotbollen i fokus väcka ett intresse hos 
barnet att börja spela fotboll. Barnen delas in i grupper utefter vilken skola de ska börja i. 
Efter periodens slut bildas ordinarie lag av de som vill fortsätta spela fotboll. Lagens ledare rekryteras 
från föräldraskaran. 
 

Barn och ungdomsverksamhet 
 
Barn 6-12år 
Verksamheten syftar till att på ett modernt och genomtänkt sätt väcka en inre motivation för 
fotbollen samtidigt som vi tränar på de som är relevant för åldersgruppen. Spelarutbildning och 
pedagogik ska ta ansats i att spelet i sig ses som den stora läraren. 
Verksamheten ska ordnas så att tid och utrymme finns för andra idrotter och fritid. 
 
Ungdom 13-19år 
Vid sidan av ovan ska vi här hitta vägar inom föreningen för de individer som vill specialisera sig mer 
inom fotbollen. Specialisering ska baseras på individens egna val och på ett sådant sätt att möjlighet 
till andra idrotter inte exkluderas. 
En traditionell och generell metod inom idrotten är att välja ut vilka som ska erbjudas att specialisera 
sig, urvalet sker ofta baserat på kunskapsnivå för stunden. Detta system förbiser ofta individens egna 
val och motivation vilket ofta leder till att satsningen inte håller över tid. 
Att specialisera sig inom en idrott kräver mycket tid, ambition och arbete vilket i sin tur kräver en stor 
portion inre, egen motivation. 
Spelare som under perioden utvecklas och når så långt i sin satsning att IFK Viksjö inte längre har 
resurser eller förmåga kan erbjudas vägar vidare till en elitförberedande miljö, då under så trygga 
former som möjligt. 
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Juniorverksamhet 
 
Någonstans från 15år och uppåt beroende på spelarunderlag ska IFK Viksjö ha Juniorlag. 
Verksamhetens syfte är att förbereda spelaren inför seniorfotboll eller elitförberedande fotboll på 
ungdomsnivå. Juniorlagen tränar och spelar mer specialiserat och oftare en än ett ungdomslag i 
motsvarande ålder. Inom juniorfotbollen får tävlingen mer plats även om utbildning av spelare 
fortfarande har störst fokus. 
 

Målvaktsträning 
 

Upp till 13års ålder sker målvaktsträning i respektive träningsgrupp där alla spelare ska erbjudas att 

få träna och testa rollen som målvakt i match. Från och med 13 års ålder erbjuds de spelare som 

utvecklat ett specifikt intresse för rollen som målvakt en central målvaktsträning i IFK Viksjös regi. 

Träningen bedrivs blandat killar och tjejer i åldersspannet 13-18år.  

 

Seniorverksamhet 
 
Seniorlagen ska vara en spegelbild av vår ungdomsverksamhet med egna Viksjöspelare så långt det är 
möjligt. IFK Viksjö ser ingen vinning i en seniorverksamhet som är för bra för våra egna spelare, vi ser 
inget egenvärde i att spela i en högre seniorserie med spelare utifrån vår egen förening. Vi ser istället 
en hel förening som möjliggör spel långt upp i åldrarna och skapar förutsättning för en lång 
fotbollskarriär.  
 

Parafotboll 
Under året kommer vi att tillsammans med 
Stockholmsidrotten att sätta upp en plan för 
rekryteringen av spelare till ett paralag och 
hur lagets ska inkluderas i verksamheten. 

Fotboll fitness (motionsfotboll) 
 
I linje med idrottens strategi och mål ska vi 
anordna olika typer av verksamhet inom 
fotbollfitness för att främja folkhälsa och ett 
livslångt intresse för fotbollen.  
IFK Viksjö ska ordna fotboll för ungdomar och 
vuxna vilka inte vill eller kan träna i de 
strukturerade former som den ordinarie 
lagverksamheten utgör. Under 2020 kommer 
vi att göra en kampanj för att locka ännu fler 
till motionsfotbollen. 
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Futsal 
 
Föreningen kommer att erbjuda de åldersgrupperna som är intresserade att anmäla lag till 
Futsalserierna i mån av tillgång till halltider. De spelare som är med och spelar futsal kommer att 
betala en separat avgift för detta. 
 

Sommarfotbollsläger 
 
Sommarfotbollslägret syftar till att under sociala och ordnade former träna fotboll samtidigt som vi 
sätter lek och glädje i fokus. Skolan leds av föreningens unga ledare vilka i sin tur har ansvariga 
tränare som hjälper till med träningsplanering och upplägg under skolan. Sommarlägret är för spelare 
i föreningen mellan 2008-2013 
 

Påsklovscamp 
 
Under påsklovet ordnas en fotbollscamp som riktar sig mot ungdomsspelare födda 2006 och 2007. 
Inbjudan riktas till den åldersgrupp som är tilltänkt  Precis som under sommarfotbollslägret är 
glädjen central men mer tyngd läggs här på spelarutbildning. Varje camp ska ha som mål att erbjuda 
något inslag som är lite speciellt och utanför vardagens träning.  
 

Fotbollsfritids  
 
IFK Viksjö ska under 2020 ordna en fritidsverksamhet för föreningens spelare för att utvärdera om 
det finns underlag till ett mer permanent fotbollsfritids. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett 
alternativ till skolans fritids där fotboll är den röda tråden. 

Tjejfotbollens dag 
 
IFK Viksjö kommer tillsammans med Bele barkarby, FC Järfälla och Kallhäll att arrangera tjejfotbollens 
dag på Järfällavallen i maj. Syftet är att locka fler tjejer till våra föreningar. 
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Cuper och Turneringar 
 

Cup och turneringsdeltagande ska planeras långsiktigt och framgå i lagets verksamhetsplanering. 

Antalet cuper och turneringar anpassas till ett långsiktigt och hållbart idrottande, det är viktigt att vi 

inte ordnar för många tillfällen för tidigt. Antalet cuper varierar med ålder och regleras i IFK Viksjös 

Cupmanual. Deltagande i Cup och turnering förläggs i första hand innan seriestart, under 

sommaruppehållet eller efter seriespelets slut som ett sätt att förlänga säsongen.  

Varje lag får ett visst antal cupavgifter betalda centralt av föreningen varje år. Cuper som IFK Viksjö 

deltar i ska vara sanktionerade av det distriktsförbund där cupen arrangeras. En sanktion säkerställer 

att cupen spelas i enlighet med gällande tävlings och representationsbestämmelser samt att våra 

spelares försäkringar är giltiga.  

 

Föreningssamarbeten  
 
IFK Viksjö har samarbetsföreningar för erfarenhets och kunskapsutbyte. Vi samverkar också med 
andra för att tillsammans skapa bättre miljöer för barn och ungdomar inom Stockholmsfotbollen där 
välmående och utveckling är fokus. 
IFK Viksjö har ett samarbete med AIK vilket går långt tillbaka i tiden, samarbetet sker på fler nivåer så 
som tränarutbildning, spelarutbildning och kansli. IFK Viksjö ingår i Samspel Stockholm där vi ska vara 
aktiva för att gemensamt med andra klubbar utveckla barn och ungdomsfotbollen i Stockholm. 
Utanför de avtal och avsiktsförklaringar ovan nämnda klubbar emellan ska vi aktivt delta i det 
zonarbete som drivs av StFF och Stockholmsidrotten där fotbollsföreningar i vår geografiska zon 
träffas och samverkar. 
Vi ska också vara aktiva i samtal och samarbete med de klubbar som finns i vårt geografiska 
närområde för att lokalt förbättra barn och ungdomsfotbollen och verka för goda relationer 
klubbarna emellan. 
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