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INFORMATIONSPUNKTER
● Laget 2021
● Sommarsäsongen 2021
● Vintersäsongen 2021/22
● Sommarsäsongen 2022
● Strukturen kring laget
● Kommunikationskanaler
● Förväntningar på barnen respektive föräldrar
● Kalmar FF:s styrdokument 2020



Laget Kalmar FF-P011
- Covid-19 har varit en prövning. Förhoppnings slipper vi 

framtida rekommendationer. 
- Vi vill i högre utsträckning kunna samla barnen innan och 

efter träning, så utvecklingen går alltså nu åt rätt 
håll.

- Truppen är från i somras 29 stycken spelare. 
- Var och en utvecklas framåt. 
- Ingen styrning från vuxna från sidlinjen, egna beslut. 



säsongen 2021
- Vi har spelat i tre serier med tre (3) lag.
- Lagen har varit olika och barnen har spelat på många 

olika positioner med olika lagkamrater. 
- Vi har tränat tre (3) gånger/vecka.
- De barn som tränar målvakt, spelar också målvakt vid 

match.
- Tyvärr inget Bullerby cup 2021. Dock 2022. 



säsongen 2021
- Huvudtränare matchar lagen och vi har inga fasta lag.
- Lasse J har huvudansvaret för träningarna. Vi fortsätter 

att träna utifrån teman. Likt föregående säsong. 
- Cuper på annan ort ett mål. Vi har anmält tre lag till 

Bullerby. 
- Ekonomi för laget. Anna Lindström har ansvar för detta. 

Vi kommer behöva utöka lagets kassa framöver. Detta 
kommer vi behöva några vuxna som ansvarar för. 



Vintersäsongen 2021/22
- Vi kommer ha ett uppehåll. 
- Vinteridrotter går före under vintern. 
- Träningstider under vintern inte klara.
- Cuper

- Bigso Box, 27/12-2021
- Barometern cup, 5/1-2022



Sommarsäsongen 2022
- Hur många spelare har vi när antal lag ska anmälas?
- Två eller tre lag
- Cuper kostar
- Bullerby, tre lag anmälda
- Föräldraträff inför säsongen



Vuxna kring P011

- En ansvarig för att se till så föräldragruppen fungerar 
kring laget. Ska följa Kalmar FF:s riktlinjer och 
värderingar. Anna Lindström kommer med hjälp av andra i 
föräldragruppen basa för detta.

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

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



Vuxna kring P011
- 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. Benke Selmani har 
hjälpt till under året och fortsätter nästkommande.



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. VIKTIGT!

- 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 tillsammans med Lasse J, 
hemsida, information, kallelser, kontakten med andra 
klubbar, ansvarig för matchkontakten, anmäler till cuper, 
lagledare, domartillsättning, bistår Lasse J vid träning 
etc



Tränare Kalmar FF P-011
Assisterande tränare

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



Lagkassa Kalmar FF P-011
Ekonomiansvarig

- Anna Lindström (Lukas mamma)
- Ekonomin för laget



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

FF P-011 hemsida
- Spelarens egen sida. Här hittar ni information om 

medlemsavgifter, träningsavgifter, personuppgifter etc

https://kalmarff.myclub.se/p011
https://kalmarff.myclub.se/p011


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.



En bra lagkamrat
- Vi är en stor trupp och är beroende att ni hemma pratar 

kontinuerligt hemma.
- Har haft några situationer som gjort att vi i grupp 

pratat om förhållningssätt mot varandra
- Frågeställningar vi haft:

- Hur är en bra vinnare/förlorare?
- Vad säger vi till en lagkamrat som inte kämpar?
- Vad säger vi till en lagkamrat som missar ex en passning?



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.



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.



Kalmar FF:s förväntningar på barnen



Läs om spelformerna
- Nationella spelformerna

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


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

lucas@kalmarff.se  
- Ungdomsansvarig för P011 är Anton Wirén. 

noreply@myclub.se
- Andra frågor hänvisas till Peter. SMS till 070-3119067 

eller maila till peterrosen79@hotmail.com

mailto:lucas@kalmarff.se
mailto:noreply@myclub.se
mailto:peterrosen79@hotmail.com


Under mötet
- Mötet bestämde att vi ska ha försäljning av fika under 

hemmamatcher. Först ut att testa detta blir mot Gute 
23/10.

- Under säsongen 2022 ska alla föräldrar bidra lika mycket.
- Peter lägger ut information om vilka som ansvarar för 

kiosken vid matchen. 
- En i föräldragruppen gör ett schema över föräldrarna. 

Peter tar från denna vid fördelningen.
- Mötet bestämde att vid avslutningen 23/10 betalar barnet 

hälften av summan för mat och bowling, andra hälften 
betalar lagkassan.


