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Presentatör
Presentationsanteckningar
Kort presentation av deltagarna. Namn, idrottsbakgrund, tränarskap vs ledarskap och förväntningar med kursen. 



Sportslig vision

”Så många som 
möjligt, så länge som 
möjligt, så bra som 
möjligt i en så bra 
miljö som möjligt”

En verksamhet som är 
byggd så att den 

kontinuerligt 
resulterar i 

seniorspelare

Minst 50 procent av 
spelarna i 

representationslagen
ska vara egenfostrade

Målsättning att över
tid vara så högt upp i 

seriesystemet som
möjligt med
föregående
begränsning

Kort till medellång sikt
Div 3 (dam) och Div 4 

(herr)



Hur vi når vår sportsliga vision

Röd tråd från fotbollsskola till
seniorverksamhet

Det ska alltid vara möjligt att
utvecklas i HSK

Behåll minst 90 procent av våra
spelare till 14-15 års ålder

Alla som vill ska få plats



Vad det innebär konkret

En verksamhet som fokuserar lika mycket på de spelare som har kommit längst som de som har kommit kortast i sin
utveckling – den viktigaste grunden för utveckling är viljan hos spelaren

Spelare ska få matchtid om spelaren har minst 50 procents träningsnärvaro - en viktig del av fotbollen är att tillhöra
ett lag och det innebär också att lära sig att man har skyldigheter mot laget, t.ex. rimlig närvaro på träningar.

Särskilt fokus på praktiska utbildningar för ledare, hur instruerar man och hur planerar man effektiva träningar

Nivåindelning vid träning och match bör vara en del av verksamheten för att säkerställa att alla utvecklas – ingen 
permanent nivåindelning och inte alltid

Det är inte bara positivt att blanda killar/tjejer/olika åldersgrupper i träning och match - det är ett måste för att alla 
ska utvecklas på bästa sätt och för att bygga föreningen

Tydligare rotationsträningar i alla åldersgrupper (även mellan tjej- och killag) för att bygga samhörighet och en röd
tråd genom föreningen
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