
	  
	  
	  
	  



Boo	FF	F11:4	 –	Grov	säsongsplanering	2021
	 
	Lagfilosofi:	Att	bli	ett	bollförande	lag,	ett	lag	som	vårdar	bollen	och
	snabbt	tar	tillbaka	den	vid	bolltapp	  

Träningstänk	och	mål		
  
• Ett viktigt mål för oss är att spelaren ska känna sig kontinuerligt uppskattad och sedd 

oberoende av aktuell fotbollsförmåga.  
• Införa 3 träningar/vecka under vår och höstsäsong.  
• Ha stort fokus på varje spelares individuella utveckling. På sikt individuella 

utvecklingsprogram.  
• Nivåanpassa vissa träningar eller viss del av en träning i syfte att alla ska få chans till 

delaktighet i spel så mycket som möjligt, få chans att ta större ansvar på planen och få 
chans att röra bollen många gånger.  

• Fokusera övningar med mycket boll, så många touch som möjligt, träna mycket 
bollbehandling, driva, dribbla, teknik.  

• Lägga in många spelövningar med fokus på passning/mottagning och att ta snabba och 
rätt beslut.  

• Träna på att skapa ytor genom ett snabbt passningsspel.  
• Spelarna ska utveckla fördjupade kunskaper i anfallsspel: Spelbredd, Speldjup, Spelbarhet 

och Spelavstånd – de 4 grundläggande delarna i ett anfallsspel.  
• Spelarna ska utveckla fördjupade kunskaper i försvarsspel genom centrering, 

press/understöd, direkt återerövring av boll (ta tillbaka bollen s f s möjligt), 
försvarsposition mm.  

• Ha fler sociala aktiviteter utanför fotbollen.  

FÖRSÄSONG  
Vi har bokat inomhusträningar i Tollare och Sats-hallen under vintern. Så fort vädret tillåter 
börjar vi med träningar utomhus på Boovallen. 
Jan	 	 	
• Starta upp försäsongen med en träningsförmiddag och därefter äter vi tillsammans  
• 2 träningar/vecka  
• Två cuper inplanerade: T B A  

Feb	 	
• 2 träningar/vecka   
• Två cuper inplanerade: T B A  
• Föräldramöte  

• Sportlov V.9: Ledigt  



Mars	 	
• 2 träningar/vecka fram t o m V.11  
• 3 träningar/vecka fr. o m v.12.  

- Två av dessa kommer att vara i egen regi 
- Den tredje träningen är den förberedande träningen på tisdagar kl. 17-18, som Boo FF 

ansvarar för gällande tränare, upplägg mm. Den kommer att kosta ca 1200:- /spelare 
för hela säsongen. Alla träningar är självklart frivilliga men vi hoppas att så många 
som möjligt deltar även på denna träning. Om denna inte kan genomföras p g a 
restriktioner gällande Corona, kommer denna träning hållas i egen regi eller i någon 
annan extern regi.  

• Teoripass/pizzamys  
  

Träningsmatcher:	 
Vi kommer att komplettera med träningsmatcher för att ge alla chansen att spela så många 
matcher som de önskar och för att även bredda typen av motstånd under året. 
 
Cuper:	  
Inomhuscup: T B A  

  

VÅRSÄSONG	 	
April	 	
• Påsklov v.14: Ledigt  
• 3 träningar/vecka.   
• Starta upp vårsäsongen med ett träningsläger en heldag: T B A  
• Flera träningsmatcher innan Sanktanstart, ev. en cup.  
• Sanktan börjar med match varje helg. Vi har anmält två lag – alla tjejer spelar minst 1 

match/helg. Vi kommer spela i två serier med olika svårighetsgrader på motstånd,  en 
serie i extra svår och en serie i svår (ev medel).  

      Trivselaktivitet: TBA  
  

Maj	 	
• 3 träningar/vecka.   
• Sanktan: Varje tjej erbjuds att spela minst 1 match/helg  

Juni	 	
• 3 träningar/vecka fram t o m v.24  
• Sanktan slutar för våren  
• Sommarcuper/övernattningscuper (eller träningsläger på annan ort) ev. 2 st.   

Juli	 	  
• Spelledigt, alla får ett träningsprogram som är frivilligt att genomföra. 



HÖSTSÄSONG	 	
Aug	 	
• Träningsstart v.32  
• 3 träningar/vecka  
• Träningsupptakt med träningsläger på Sjösalavallen den 14/8 eller 15/8  
• Sanktan startar: Varje tjej erbjuds att spela minst 1 match/helg 

Sept	 	
• 3 träningar/vecka  
• Sanktan: Varje tjej erbjuds att spela minst 1 match/helg 

Okt	 	
• 3 träningar/vecka  
• Höstcuper: T B A  
• Sanktan slutar i slutet på oktober  
 
EFTERSÄSONG	 	
 

• Vi övergår till två träningar i veckan och tränar fram till jullovet 

EKONOMI	  
Vi kommer att fortsätta med att ha en lagkassa. Kassan går till att betala för cupdeltagande, 
material som inte fås av Boo FF samt trivselaktiviteter runtomkring fotbollsplan. Lagkassan 
fungerar som ett individuellt spelarkonto så att t.ex. det är bara de tjejer som spelar en cup 
som betalar för avgiften. Vi kommer också behöva förslag från er föräldrar hur laget skulle 
kunna samla in pengar. Vi kommer diskutera detta på föräldramötet men fundera gärna redan 
nu och hör av er med förslag. Det skulle vara kul om de kunde börja samla ihop pengar till t 
ex ett träningsläger eller en cup. Ev en bit ifrån Stockholm och som innebär övernattning 
några nätter. 

SPONSRING	
Inför det nya året skulle vi behöva säkra nya och gamla sponsorer. 
 
Sponsring är viktigt för att nå vår ambition för 2021. Där vi vill jobba vidare med att stärka  
lagsammanhållningen ytterligare genom gemensamma aktiviteter, införskaffa gemensamma 
tränings och överdragskläder och bygga lagkassa för att över tid kunna åka på lite mer 
spännande cuper (se även ekonomi) 
 
Hittills har vi haft 2 sponsorer Windefalk Ventilation & Energi och Fabege. För detta 
samarbete är vi såklart otroligt tacksamma och hoppas verkligen att vi kan fortsätta men vi 
skulle även behöva få in fler.  
 
 



Förslag på sponsorpaket: 
 
5000 kr - Logga på överdragskläder och mindre på tränings T-shirt 
3000 kr - Lite mindre logga på väska och på tränings T-shirt 
1000 kr - Liten logga på tränings T-shirt 
Valfrisumma summa - För känslan av att pengarna gått till någonting bra, våra tjejer. 
 
 
Alla sponsorer får dessutom ett lagfoto med texten "Vi sponsrar tjejerna i Boo FF 11:4" och ett 
lag fullt av tacksamma tjejer och dess familjer ;) 
  
  
  


