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Kvällens punkter
● Säsongen 2020
● Strukturen kring laget
● Träningsupplägg
● Kommunikationskanaler
● Uppehåll & träningsstart
● Förväntningar på barnen respektive föräldrar
● Kalmar FF:s styrdokument 2020
● Säsongen 2021



Laget Kalmar FF-P011
- Vilken utveckling!
- 33 barn i truppen
- Från hela Kalmar, söder till norr, öster till väster
- Träning har genomförts på Södra utmarken samt på Gasten
- Covid 19
- Hossmoligan
- Målvakter



Laget Kalmar FF P-011
- Från knattefotboll till pojkfotboll
- Från sammandrag till seriespel
- Från 5-manna till 7-manna 
- Nationella spelformer
- Träningsmatcher 7-manna

https://aktiva.svenskfotboll.se/4af871/globalassets/dokumentdokumentblock/nationella-spelformer/7mot7-20.pdf


Mer om spelformerna
- Nationella spelformerna

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/016/533/Spelformer.pdf


Laget Kalmar FF P-011 - MAtcher & träning
- Kallelser skickas till träningar och match. Viktigt för 

planering av träning och matchning av lagen. Ändras 
status för barnet, ändra i kallelsen.

- Matchning av lagen (positioner i laget) 
- Förberedelse inför träning och match. Viktigt med sömn 

och rätt mat.
- Kalmar FF:s styrdokument och Kalmar FF:s utbildningsplan 

för spelare styr vårt arbetet med laget.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/231/Styrdokument_Kalmar_FF_Ungdom_2020_1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/232/Utbildningsplan_spelare_5-14__r_2020_1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/232/Utbildningsplan_spelare_5-14__r_2020_1.pdf


Tränare Kalmar FF P-011
Huvudtränare

- Lasse Johansson, planering och träning av laget under 
säsongen

- Peter Rosén, matchning av lagen, hemsida, information, 
kallelser, kontakten med andra klubbar, ansvarig för 
matchkontakten, anmäler till cuper, lagledare, 
domartillsättning etc



Tränare Kalmar FF P-011
Assisterande tränare

- Daniel Elmgren, Lars Holm, Albana Pllana & Michel 
Frennesson, bistår huvudtränarna vid träning och vid ev 
frånvaro, material, behjälpliga vid matcher etc



Övriga vuxna Kalmar FF P-011
Lagföräldrar

- Anna Lindström (Lukas mamma)
- Covid 19
- Ekonomi för laget



Framtida funktioner I P-011
- En ansvarig för att se till så föräldragruppen fungerar 

kring laget. Ska följa Kalmar FF:s riktlinjer och 
värderingar. 

- En vuxen som har i uppgift att avlasta tränarna med olika 
typer av arbetsuppgifter match & cuparrangemang, 
material, inkomstbringande aktiviteter m.fl. 

- En vuxen som hjälper till vid föräldrainformation två 
gånger per år (HT & VT)



Framtida funktioner I P-011
- En vuxen som avlastar tränarna under träning med enklare 

uppgifter som t ex prata med spelarna under träning och 
se till att spelarna sköter sig vid övningar och vid 
samlingar. 

- En vuxen som kan hoppa vid behov och hjälpa till när 
någon ordinarie tränare är frånvarande.



Kommunikation & information
- Skickas i första hand via mail eller läggs upp på Kalmar 

FF P-011 hemsida
- Spelarens egen sida

https://kalmarff.myclub.se/p011
https://kalmarff.myclub.se/p011
https://my.myclub.se/members/474660/home


Uppehåll och träningsstart
- Uppehåll från och med 14/10.
- Våra tilldelade tider försvårar vintersäsongen.
- Vi siktar på träning men vet inte när än.
- Kalmar FF ser gärna att barnen att ha fler än fotboll som  

idrott. Detta är bl a bra för barnets motoriska 
utveckling.



Kalmar FF:s syn på spelet och barnets utveckling
● I pojkfotbollen (10-12 år) ska barnen i första hand leka 

och lära sig spelet fotboll. 
● Barnen tränar på matchlika situationer och här är det 

viktigt att alla får delta lika mycket och prova olika 
positioner i spelet. 

● Tävlingsresultaten ges mycket liten betydelse utan det 
viktiga är att spelarna lär sig fotbollsspelarens och 
spelets grundfärdigheter.

● Kalmar FF:s utbildningsplan för spelare & Kalmar FF:s 
styrdokument

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/232/Utbildningsplan_spelare_5-14__r_2020_1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/231/Styrdokument_Kalmar_FF_Ungdom_2020_1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/020/231/Styrdokument_Kalmar_FF_Ungdom_2020_1.pdf


Kalmar FF:s värdegrund
Två huvudpunkter styr föreningens verksamhet: 

- Barn och ungdomar ska ha roligt med sin fotboll 
- Barn och ungdomar ska idrotta på sina egna villkor 

Det vi söker hos våra unga spelare är ett brinnande intresse för 
fotboll. Det intresset skapas genom att ha roligt med sin idrott. 
Detta gör att barnet och ungdomen kommer att vilja lägga ner mer tid 
på träning och spontanfotboll för att bli bättre och lära sig mer. 
Vi vill skapa ett livslångt intresse för fotboll som gör att barnet 
även som vuxen vill fortsätta finnas kvar i Kalmar FF-familjen som 
spelare, ledare, tränare, domare, funktionär eller förälder.



Tränarnas förväntningar på barnen
- Komma i tid
- Hälsa på tränarna vid ankomst
- Lyssna vid genomgång
- Komma snabbt vid samling
- Vara snäll mot alla
- Kämpa/göra sitt bästa

Påminn och prata om dessa saker hemma.



Kalmar FF:s förväntningar på barnen



Tränarnas förväntningar på föräldrarna
- Stöttar barnen
- Frågar inte hur många mål barnet gör, utan fråga istället 

om barnet gjort många finter.
- Inga resultat, det förstör arbetet vi håller på med. Där 

är ni kopiöst viktiga!
- Fråga istället: vad övar ni på just nu och hur går det 

med detta vid matcherna.
- Hjälper tränarna med värdegrunden. 
- Lägger sig inte i träningsupplägg eller matchuttagningar.
- Hejar på hela laget, inte bara sitt eget barn.



Kalmar FF:s förväntningar på föräldrarna
- Du är den viktigaste personen. Ditt stöd, din uppmuntran 

och ditt engagemang betyder kopiöst mycket. Lyssna på 
ditt barn och stötta!

- Du har ett ansvar för ditt uppträdande kring fotbollen. 
- Du tar del av information och deltar på den utbildning 

Kalmar FF erbjuder.
- Viktigt att du tar del av Kalmar FF:s verksamhet. Läs 

styrdokumenten!
- Följer förälder inte Kalmar FF:s värdegrund har 

föreningen rätt att stänga av personen i fråga.



säsongen 2021
- Efter nyår ej klart, beror på träningstider. 1 gång/vecka 

förmodligen.
- Uppstartsträff i februari/Utprovning av kläder
- Vid säsongstart (april) 2-3 träningar i veckan
- 3 lag i seriespel.
- Matchning, inte toppning samt olika positioner.
- Huvudtränare matchar lagen. Vid nationella cuper 

tillsammans med sportchef Lucas Nilsson.
- Cuper på annan ort ett mål. (Covid-19)
- Ekonomi för laget



Avslutningsvis
- Styrdokumenten kan ge svar på det mesta
- Sportchef för ungdom är Lucas Nilsson. Nås på: 

lucas@kalmarff.se  
- Frågor?

mailto:lucas@kalmarff.se

