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Förord 

Välkommen till Kalmar FF Akademiverksamhet U17 och U19. I detta dokument hittar du 

information om vilka vi är, hur vi är organiserade samt hur vår verksamhet bedrivs. Verksamheten 

i Akademin ska ge möjlighet för spelaren att kombinera en elitsatsning på fotboll med sina 

studier. 

Det är viktigt att ha i minnet att Kalmar FF är en elitklubb och att verksamheten i Akademin är 

uppbyggd därefter. Glädjen ska alltid vara i centrum samtidigt som kvalité och engagemang är 

grunden i vår verksamhet.  

Som förälder till en spelare i vår akademi så kan ni i detta dokument läsa om hur vår verksamhet 

fungerar, om våra mål och visioner men också vilka förväntningar vi har på dig och ditt 

föräldraskap till en spelare i vår akademi. Tillsammans med spelaren och dennes föräldrar skapas 

en individuell utvecklingsplan med syfte att spelaren skall kunna nå målen med fotbollen likaväl 

som målen med studierna och samtidigt även trivas socialt. 

Forskning visar att en av de viktigaste faktorerna i en framgångsrik utvecklande miljö är 

förekomsten av en gemensam vision med tillhörande mål och värderingar. Visionen och våra 

värderingar ska hållas levande varje dag av alla i Akademin: spelare, ledare och föräldrar. 

Lucas Nilsson 

Akademichef Kalmar FF 
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Vision 

Kalmar FF A-lag ska placera sig topp-10 i Sverige med en trupp där minst 50% av startspelarna är 

skolade i Kalmar FFs Akademi. 

Mål 

Kalmar FF ska flytta upp minst en spelare per år från Akademin till A-truppen.  

Spelare fostrade i Kalmar FF:s Akademi ska stå för minst 35% av speltiden i A-lagets 

tävlingsmatcher varje år. 

Spelare fostrade i Kalmar FF:s Akademi ska generera en försäljning vartannat år. 

Spelare från Kalmar FFs Akademi ska stärka hela regionens fotbollsföreningar och de spelare 

som inte når elitnivå ska minst kunna spela på division 2 nivå i lokala föreningar. 

Syfte 

Syftet med Akademiverksamheten är att utveckla svensk fotboll och Kalmar FF genom en 

målmedveten satsning på unga talanger i åldern 15 till 19 år, med inriktning på att öka spelarnas 

individuella färdigheter och att utveckla deras personliga spetskompetens.  

Vi vill utveckla fotbollsspelare med egenskaper till att vinna fotbollsmatcher och med en attityd 

att gå in för varje match med en stark önskan om att vilja vinna. Detta får dock aldrig ta bort 

fokus från prestationen - och som regel är det en stark korrelation mellan en bra prestation och 

ett bra resultat. 

Vi vill utveckla kreativa, självständiga spelare som utnyttjar sin skicklighet, fysik och taktiska 

förmåga till sin- och lagets fördel. 
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Värderingar i Kalmar FF 

ARBETSMORAL  

Vi arbetar hårt och vi gör det hängivet. På träning och i match. Vi sätter en stolthet i att alltid 

göra vårt yttersta. 

MEDKÄNSLA   

Vi känner med varandra. Vi försöker alltid förstå våra lagkamrater utifrån deras situation, både 

på planen och utanför planen. Sedan hjälper vi varandra. 

RESPEKT  

Tänk alltid på att vara rädd om och visa respekt för dina lagkamrater, dina ledare, din förening 

och din idrott. Och inte minst, visa respekt mot och var rädd om dig själv. Vi förstår vilket ansvar 

vi har när vi representerar Kalmar FF och respekterar den miljö vi verkar i. 

DET EGNA ANSVARET 

Vi kommer i tid, vi är alltid förberedda, både mentalt och fysiskt, till träning och match. Att ha 

rätt inställning och tankar inför uppgiften är mitt eget ansvar. Vi skyller inte ifrån oss. 

ÖDMJUKHET  

Det finns inte utrymme för spelare som tror de är större än laget. Vi har självförtroende och stor 

tro till vår egen förmåga. Men ödmjukhet är alltid vår grund. Vi är prestigelösa när det kommer 

till att ta kritik och försöker lära oss så mycket som möjligt av varandra. Vi vet att våra 

framgångar som lag likväl som individuella framgångar, till stor del beror på vår omgivning. 
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Spelarutbildningsplan Kalmar FF Akademi 

Detta är en förkortad version av Kalmar FF:s Utbildningsplan för Akademin. Den fullständiga 

utbildningsplanen tillhandahålls bara till aktiva ledare och uppdateras ständigt med små 

förbättringar för att hänga med i utvecklingen inom fotbollen.  

U17-U19 är en förberedande utbildning till seniorfotboll. Det handlar med andra ord om att lära 

spelarna yrket och då krävs särskilda förberedelser på samtliga områden tekniskt, taktiskt, fysiskt 

och mentalt. Den seniorförberedande verksamheten utformas i samarbete med A-lagets 

ledarstab.  

Målet är att minska tröskeln från Akademin till seniorfotboll och göra spelarna väl förberedda för 

det som väntar dem i seniorfotbollen och samtidigt få en bättre chans att utvärdera vilka 

spelare som ska ges A-kontrakt. 

 

Två punkter är extra viktiga i vår Akademi: 

1. Spelaren skall vilja satsa helhjärtat på sin idrott. 

2. Spelaren skall ges bästa förutsättningar att kombinera sin elitsatsning med att klara sina 

studier. 

Vi följer en framtagen utbildningsplanen som ska ses som en läroplan, precis som skolans. Den är 

upprättad för att skapa struktur i utbildningen och med dess hjälp kan vi säkerställa att alla 

spelare gått igenom samtliga steg i vår fotbollsutbildning. I Akademin är det alltid individens 

utveckling som prioriteras högre än lagets resultat. 

Utbildningsplanen bidrar även med tydlighet i föreningens relation med föräldrar, kommun, 

skola, sponsorer och andra intressenter. 

”Kalmar FF vill spela en lustfylld anfallsfotboll där spelarnas unika förutsättningar tas tillvara i ett 

effektivt samspel med lagkamrater. Vi gillar att spela bollen till varandra och skapar ytor för 

varandra med löpningar, passningar och dribblingar. Vår ambition är alltid att göra nästa mål 

och att göra ett mål mer än våra motståndare.” 
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U17 / U19 

Det grundläggande arbetet med spelarna som står på gränsen till A-laget görs i föreningens 

U17- och U19-lag. Tränarna i dessa grupper har till uppgift att förbereda spelarna tekniskt, 

taktiskt, mentalt och fysiskt för den stundande seniorfotbollen. 

U17- och U19 tränarna står i nära kontakt med ledarstaben för A-laget för att säkerställa att 

verksamheterna är synkroniserade. Utöver det vardagliga arbetet i U17 och U19 finns ytterligare 

metoder att använda för att göra övergången från ungdomsfotboll till seniorfotboll så enkel som 

möjligt. 

U21 

Vårt U21-lag ger oss möjligheten att matcha våra största talanger tillsammans med och mot 

äldre och mer erfarna spelare som för tillfället inte matchas i sina föreningars A-lag. 

 

Låneavtal med samarbetsföreningar 

Om vi bedömer att det ytterligare skulle förbättra den matchning våra spelare i föreningen 

behöver har vi möjlighet att låna ut spelare till olika samarbetsföreningar så att de får 

seniorerfarenhet och spela fler tävlingsmatcher. Det är ofta ett naturligt steg till elitfotbollen att 

först få erfarenhet av seniorspel i matcher på lägre nivåer. 

 

Riktlinjer i akademimatcherna 

VI MATCHAR PÅ ETT SÄTT DÄR SPELARNA SKA UTMANAS OCH UTVECKLAS.  

 

Upp- och nedflyttning i träning och match 

Ledarna från A- och U-lagen har fortlöpande kommunikation vad gäller spelare, träningar och 

matcher vilket ska säkerställa att eventuella uppflyttningar från U till A blir så friktionsfria som 

möjligt. 

Under främst SM-slutspel och möjligen vissa seriematcher av särskild vikt för U17/U19 försöker vi 

ställa upp med så starka lag som möjligt. Det kan innebära att spelare från U19 lånas till U17 och 

spelare från A lånas till U19 om det är lämpligt. 

I övrigt sker upp- och nedflyttningar mellan U17-U19-A-trupperna i takt med att spelarna 

utvecklas. Målet är att varje individ får rätt utmaning i träning och match varje vecka. 
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Riktlinjer träning i Akademin: 

Träning: Träning är den viktigaste komponenten i en spelares utveckling. All träning som bedrivs 

inom ramen för Akademin ska ha ett tydligt syfte. För att kunna svara på syftet bör alltid tre 

frågor om träningen kunna besvaras: VAD, VARFÖR och HUR.  

 

VAD tränar vi? 

Våra träningar består av teknik, taktik, fysik och mental träning. De spelare som kommer in på 

vår akademi har en bra grundutbildningen som vi i akademin sedan utvecklar vidare i den 

seniorförberedande träningen upp till 19 års ålder. Steg för steg bygger fotbollsträningen på de 

kunskaper spelarna besitter sedan tidigare.  

 

VARFÖR tränar vi? 

Vi tränar för att utveckla, uppfostra och utbilda våra spelare för att hjälpa dem att uppnå sin 

fulla potential som fotbollsspelare. Träningarna ska vara utmanande, glädjefyllda och utformas 

så att de gynnar individernas långsiktiga utveckling snarare än lagets kortsiktiga resultat. 

 

HUR tränar vi? 

Vi tränar efter 6 grundprinciper: 

1. ATT VARA TEMPOSTARKA CENTRALT 

2. ATT INDIVIDERNA SAMVERKAR FÖR ATT VI SKA LYCKAS 

3. ATT VI ALLTID SKA HA EN OFFENSIV INRIKTNING TILL MATCHER 

4. ATT VI SKA HA EN TYDLIGHET I VÅR UPPSPELSFAS 

5. ATT VI SKA STRÄVA EFTER ATT SPELA BOLLEN DIREKT FRAMÅT VID BOLLVINST 

6. ATT VI SKA DRA NYTTA AV VÅRA EGENSKAPER SOM SPELARE PÅ PLANEN 
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Uttagningsprocessen till U17. 

Kalmar FF U17 lag består av spelare från regionen blandat med spelare som sökt in på NIU. 

Kalmar FFs U-17 laget har begränsat med platser och spelare som av olika anledningar inte kan 

ges speltid i U-17 hjälper vi i så fall vidare till andra föreningar. I urvalsprocessen till U17 skall 

följande områden beaktas och bedömas av spelaren: Idrottsspecifika kunskaper och 

färdigheter, Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar, Sociala färdigheter och 

förutsättningar, Organisatoriska färdigheter och förutsättningar, Studieambition. Utifrån dessa 

angivna områden görs en samlad analys av spelarens kapacitet inom samtliga områden och 

en samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen. Intervjuer (IUP), 

bedömningar/observationer och referenser är de metoder som används i urvalsarbetet. Vid 

bedömning av framtida utvecklingspotential tillkommer den mer subjektiva kunskap och 

erfarenhet som tränarna/instruktörerna har införlivat under mångårigt arbete, en ”magkänsla” 

som inte kan definieras närmare än att den är erfarenhetsbaserad. Bedömd 

utvecklingspotential är viktigare än tidigare fotbollsprestationer. 

Uttagning till Nationell Idrottsutbildning (NIU): I slutet av november det året man fyller 15 år söker 

spelare in till Nationell Idrottsutbildning (NIU), detta är en process som styrs av skolan och skola 

bestämmer vilka elever som tas in. Sista dag att ansöka till NIU är 1 december året man fyller 15. 

Efter ansökan så är nästa steg att det blir uttagnings träningar för att rangordna spelarna. I 

början av januari ges besked vilka 14-16 spelare som har fått direktplats in på NIU samt vilka som 

har fått reservplats. Spelarna bedöms i rangordning efter hur långt de kommit i sin utveckling 

fotbollsmässigt, mentalt och fysiskt. Det görs även en bedömning av vilka kvalitéer i spelet de 

besitter, vilka positioner de kan spela i samt vilken potential eleven har till att godta sig hela NIU-

utbildningen. Om eleven kommer in på NIU så är det inte garanterat att spelaren även spelar i 

Kalmar FFs lag utan spelare kan även spela i andra föreningars lag. 

Uttagningsprocessen till U19. 

Kalmar FF U19 lag består av spelare från regionen blandat med värvade spelare, de flesta 

spelarna går på NIU i Kalmar men inte alla. Varje år under december-januari organiseras lagen i 

akademin om och spelarna meddelas om de är tänkta för spel i U-17 eller U-19. Denna indelning 

är inte slutgiltig utan kommer ändras under året eftersom spelare utvecklas individuellt och det 

görs ibland nya bedömningar. I februari sätts trupperna för våren och under sommaruppehållet 

görs en ny bedömning av spelarna (IUP) och trupperna sätts inför hösten. Uppflyttningen från 

Kalmar FFs U-17 lag till U-19 laget sker gradvis och beror på individuell utveckling och hur 

spelarsammansättningen ser ut i A-laget och i U-19 laget, så spelare kan flyttas mellan trupperna 

under året. Även i U-19 är det begränsat med platser och ännu större konkurrens om speltiden 

och även här används samma bedömningsprocess av spelaren som i U17. Spelare som av olika 

anledningar inte kan ges speltid i U-19 hjälper vi vidare till andra föreningar. 
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Uttagningsprocessen till U21. 

Kalmar FF U21 lag är ingen egen träningsgrupp utan är bara till för matchning och utveckling av 

spelare. Dels för att matcha spelare i A-truppen som inte får tillräckligt med speltid eller som 

behöver matchträning av olika anledningar. Dels för U-19 spelare som är långt fram i sin 

utveckling och behöver tuffare matchning med och mot spelare på en högre nivå. Uttagningen 

till match sker vecka för vecka där tränarna i A-truppen samt tränarna i akademin för en dialog 

kring vad som är bäst för enskilda spelare.  

Avvecklingssamtal 

I Kalmar FF har vi en rutin för avvecklingssamtal med spelare som av någon anledning inte får 

plats i vår verksamhet.  

Under tiden i Kalmar FFs akademi så följer tränarna kontinuerligt upp spelarna genom en IUP 

(Individuell Utvecklingsplan). IUP skapas i samtal mellan tränare och spelare, där sätter tränare 

och spelare upp olika utvecklingsmål för spelaren, på plan och vid sidan om, tränaren ger 

spelaren kontinuerlig feedback kring hur spelaren ligger till i sin utveckling utifrån sin framtagna 

IUP. Då Kalmar FF har en tydlig elitinriktning i U-17 och ännu mer tydlig i U-19 med tuff konkurrens 

om platserna och speltiden, så finns det alltid spelare som inte hänger med i utvecklingen och 

som därav inte kan erbjudas tillräckligt med speltid i våra lag. Om detta sker så har vi ett 

avvecklingssamtal med spelaren, där vi förklarar situationen för spelaren och hjälper sedan 

spelaren vidare till en ny miljö i en förening där spelaren får en större chans att få speltid och 

därmed också möjlighet att utvecklas vidare som fotbollsspelare. Vi har ett bra samarbete med 

lokala föreningar på olika nivåer som gärna tar emot spelare från Kalmar FFs akademi och skolar 

in dem i sitt seniorlag.  

 

Spelarrekrytering / Provspel 

Spelare som söker sig till Kalmar FF, men tillhör ett annat lag/förening i vårt närområde skall 

anmäla sitt intresse för provspel i följande ordning: 

1. Kontakta och informera sin nuvarande förening om varför spelaren vill provträna i Kalmar 

FF. 

2. Anmäler sitt intresse till Kalmar FF Akademichef för provspel. 

3. Kalmar FF har en dialog med spelarens förening samt vårdnadshavare. 

4. Kalmar FF:s ambition är att ta ett gemensamt beslut om spelaren erbjuds provträning.  

5. Vid godkännande genomför spelaren provträningar med Kalmar FF och efter denna 

period tas beslut om spelaren kan börja i föreningen eller om varför vi tycker att denne 

ska vara kvar i sin hemmiljö eller någon annan miljö.  

6. Det kan finnas personliga, sociala samt andra skäl som Kalmar FF gör bedömningen 

utifrån och då kan Kalmar FF ta beslut utanför den arbetsordning vi har för provspel. 
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Ekonomi   

• Alla spelare i Kalmar FF Akademi betalar en årlig medlemsavgift.  

• Medlemsavgiften är 300 kronor per år för spelare under 18 år. 400 kronor för spelare över 

18 år. På http://www.kalmarff.se/ kan ni läsa mer om erbjudanden kopplade till ett 

medlemskap. Där kan ni också läsa mer om familjemedlemskap som kostar 700:- eller 

livstidsmedlem 4000:-. 

• Träningsavgift 2022 är borttagen för spelare i akademi U17 och U19. 

 

Det som ingår för spelare i U17 och U19 är: 

- Träningar, matcher och busskostnader till matcher m.m. 

- Träningskläder (ej fotbollsskor) och matchkläder 

- Utbildade ledare och tränare. 

- Säsongskort till Kalmar FF:s allsvenska matcher. Dock måste alltid en aktiv anmälan göras 

till Kalmar FF innan säsongen startar för att få ut säsongskortet.  

- Strukturerad och tydlig verksamhet som utgår från de riktlinjer som är framtagna. 

• För oss är det jätteviktig att inte ekonomin sätter stopp för något barn eller ungdoms 

fotbollsspelande. Om det är några problem med ekonomi så kontaktar ni föreningens 

Akademichef så hittar ni tillsammans en lösning. 

 

Ekonomiska riktlinjer Cuper för U17 och U19 

- Föreningen står för cupavgiften till cuper. (hit går halva potten försäljningen som spelare i 

akademin hjälper till med på Kalmar FFs hemmamatcher.) 

Vid cupspel där deltagaravgift tillkommer, ska spelarna stå för deltagaravgiften samt övriga 

kostnader (ex resekostnader, fika, aktivitet). Direktiven som är framtagna när Akademilag åker 

på cuper och laget väljer att åka med hyrd buss är att busskostnaden slås ut på 

deltagaravgiften på alla deltagare i cupen oavsett om man väljer att åka egen bil eller åka 

med i spelarbussen. Detta för att kunna få med alla spelare till cupen. Deltagaravgift + övriga 

kostnader faktureras till spelaren efter att cupen har genomförts. Under året kan Akademichefen 

besluta om föreningens deltagande i någon utvald akademiturnering. I en sådan turnering står 

föreningen för hela cupkostnaden. 

 

 

 



12 

 

Kommunikationsplan       

 Kalmar FF Akademi har följande kommunikationskanaler: 

My Club 

My Club är vårt medlemsregister och hemsida. My Club binder samman klubbens alla lag, både 

genom medlemsregistret och hemsidan. Grunden i My Club är att förenkla administration och 

kommunikation för klubb, ledare, spelare, medlemmar och föräldrar. Systemet är också kopplat 

till närvaroregistrering som blir underlag för aktivitetsstöd. Via my club skickas kallelser till träning, 

match, nyheter och övriga aktiviteter. Föreningen fakturerar ut avgifter från systemet i my club.  

Sociala medier 

- Facebook 

- Instagram 

I dessa kommunikationskanaler sprider vi information om de aktiviteter som är på gång men 

även som har genomförts.  

E-post och telefon 

Kontaktuppgifter till ansvarig inom respektive område i föreningen finns att hitta på 

www.kalmarff.se 

Arrangemang 

• Under året genomför och ansvarar Kalmar FF Akademin för en del arrangemang. 

Nedan hittar du våra arrangemang samt beskrivningar på vilka som göra vad. 

Akademispelare ska hjälpa till med halva potten försäljning på Kalmar FFs 

hemmamatcher. 

 

• Barometern Cup 

Inomhusturnering för åldrarna 7-15 år. Både flick- och pojklag deltar. Cupen 

arrangeras i mellandagarna samt de första dagarna in på nyåret. 

- Cupen döms av föreningsdomare från U17/U19. 

- U17 och U19 ansvarar för bemanning av sekretariaten. 

- U14, U15 och U16 ansvarar för städning av hallarna vid cupdagens slut. 

- Arrangemangsgruppen ansvarar för kioskförsäljningen. 

- Cupens samverkansparter bistår med marknadsföring/aktiviteter. 

- Ambitionen är att några av A-lagets spelare är representerade. 

 

• Andra arrangemang är Kalmar FF Fotbollscamp där U17 och U19 hjälper till som 

ledare. Samt Kalmar FF dagen och andra föreningsdagar samt som funktionärer vid 

Kalmar FFs Allsvenska matcher. 

 

http://www.kalmarff.se/
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Föräldrar 

Vi i Kalmar FF hoppas att du som förälder engagerar dig i barnens fotbollsintresse. Du kommer 

att upptäcka hur oerhört stimulerande det är att delta i KFF-gemenskapen.  

Du som förälder är den viktigaste personen runt ditt barn när det gäller såväl den personliga 

utvecklingen som den fotbollsmässiga. Ditt stöd, din uppmuntran och ditt engagemang betyder 

därmed oerhört mycket. 

Du har ett ansvar för ditt uppträdande kring fotbollen. Förutom vikten av att vara en god 

förebild representerar du också som förälder Kalmar FF. 

Vi inom Kalmar FF förväntar oss att du är beredd att ta del i den utbildning vi erbjuder i rollen att 

vara fotbollsförälder. Dessutom är det viktigt att du har insikt och kunskap om föreningens 

verksamhet. 

”Spelaren i centrum” är ett grundläggande begrepp för alla som arbetar med barn och 

ungdomsidrott. Som förälder har du en viktig roll, både i utvecklingen och med att se helheten 

för ditt barn. 

Förhållningssätt i KFF 

- En riktigt KFF:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön, etnicitet, 

religion, kultur eller sexualitet. 

- En riktigt KFF:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och 

doping. 

- En riktigt KFF:are uppträder på ett juste sätt gentemot egna laget, tränare, 

motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare. 

- En riktigt KFF:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer 

Om dessa förhållningsregler inte följs, har föreningen rätt att stänga av eller utesluta personen i 

fråga. Akademichefen kommer kontakta personen och andra inblandade för att få flera 

versioner av händelsen. Därefter informeras styrelsen i Kalmar FF och styrelsen tar tillsammans 

med utvecklingsrådet beslut i frågan. 

 

Lucas Nilsson 

Akademichef Kalmar FF 

 

 


