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Strategisk plan 2022-2027

• Verksamhetsidé: Kalmar FF skall 
vara en fotbollsförening som 
tävlar med de bästa 
fotbollslagen i Sverige, utbildar 
ungdomar i fotboll av högsta 
nationella kvalitet och verka för 
ökat samhällsengagemang.

• Vision: Sveriges mest positiva 
fotbollsupplevelse 

• Mission: Alla ska kunna njuta av 
fotboll - hela livet 

• Mål uppfyllda senast 2027:
• Att vi ska vara etablerade bland de 10 bästa 

lagen i Sverige 
• Att vår akademiverksamhet ska hålla nationell 

klass, 5 av 7 stjärnor.
• Att 35% (Speltid) i a-laget skall komma via vår 

akademiverksamhet.
• Att vi ska bedriva fotboll för flickor och på sikt 

damlagsverksamhet 
• Att våra anläggningar ska vara av hög klass med 

inomhushall och fotbollsplaner för alla lag i 
föreningen på området Gasten. 

• Att vi har etablerat ett samarbete med minst en 
internationell fotbollsakademi. 

• Att ha anställda och välutbildade tränare på 
UEFA Youth-nivå, i barn och 
ungdomsverksamheten ifrån 13 år. 

• Via intern fortbildning av egna tränare säkerställa 
såväl tränarens utveckling som Kalmar FF:s 
framtida behov av tränare.



Organisation 2022           5-19 år Kalmar FF

CSR Projekt
Kalmar FF 

Med hjärtat
Jon Björklund

P012

Parasport

Akademi 2 13 -16 år
9vs9 & 11vs11

Spelarutvecklingsgrupp
Emil, Ali, Anton, Niklas, 
Mikael, Adnan, Vincent7vs7

Spelarutv

3vs3-5vs5
Spelarutv.

Ungdom Fotboll 
5-16 år

Material
Niclas

Kalmar FF Fotbolls 
Camp

U19 Ledare

Barometern Cup
Lagen föräldrar

U17/U19 Domare

Kalmar FF Dagen
Lucas/Henrik 

U16/U17

Fotboll i Skolan
Åk 7-9

Fotbollslek
5 år P016

Fotboll med 
Hjärtat Emil halldin

Viktor Elm

Kiosk
Irene

U13
Domarutb

Domare
Anton

Verksamhetsplan Årskalender Stöd 
verksamhet

P016

P015

P014

P013

P011

P010

U14
Ledarutb.

Utbildningsplan 5-16Styrdokument

Fotbollsskola 
Saxnäs U19

Utvecklings
Träning

U13-U16

Elitförberedande!
Fysträning, Mental träning, kost 

och sömn. Träningsplanera. 
Utveckla och fostra människan, 

helheten är viktig.

Lek, glädje, utveckla 
och fostra människan, 

helheten är viktig.

Barnidrott 5-12

Akademi 2
Elitförberedande 13-16

Akademi 1 
Elitverksamhet 
15-19 

Övrig 
verksamhet

Akademi 1
17-19

U17, U19

U16

U17

U19

U15
Ledarutb.

U21

A-lag

Ungdomsansvarig Anton 
Utbildningsansv. Marcus A, 

FUTSAL
Emil & Henrik 
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Organisation 5-12 år

• Ca 170 spelare

• 34 ledare

• Akademichef Lucas Nilsson

• Ungdomsansvarig 5-12 år Anton Wirén

Barnidrott 5-12 
år

Elitförberedande

13-16

Elitverksamhet 
17-19



KFF Ungdom

Två huvudpunkter styr vår verksamhet i Kalmar FF Ungdom:

- Barn och ungdomar ska ha roligt med sin fotboll

- Barn och ungdomar ska idrotta på sina egna villkor



Ledarens uppgift

• Fokus på att barnen har en bra miljö, blir behandlade på ett bra sätt. Är 
föredöme i Kalmar FFs kultur och värdegrund. Barn gör som vuxna gör.

• Leken är betydelsefull och nödvändig i knatte- och barnfotbollen. Även att 
tävla är en lek.

• Barnet utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt genom leken. 

• Genom glädje ska det förhoppningsvis skapas ett livslångt fotbollsintresse. 

• Låt barn och ungdomar få ha roligt och uppleva spelglädje under träning 
och match. 

• Att få känna att man gör framsteg och att få vara aktiv i sin egen utveckling 
är viktiga inslag i detta. Ledaren ska vara stöttande men inte drivande. Som 
ledare var positiv och ge beröm!



REKRYTERINGSPOLICY FÖR UNGDOMSSPELARE I KALMAR FF.

5år uppstart nytt lag:

Föräldrar som ser att barnen tidigt har ett fotbollsintresse är välkomna att anmäla sitt barn till oss. 

Endast 20 spelare per åldersgrupp tas in, sedan kö-lista. 

6-12 år
Fyller vi på efter kölista. Kölista där de barn som är intresserade av att spela i Kalmar FF kan 

skriva upp sig. Här vill vi rekrytera barn med ett stort fotbollsintresse.

U13-U16
Fyller på med lokala spelare när några slutar eller vid behov. 

Tränar lokala talanger extra en dag per vecka. Provträningar i november varje år för lokala 
spelare U13-U15.  

U17-U19
Elitverksamhet

I dessa lag finns en stor konkurrens om platserna och till dessa lag scoutas spelare först innan de 
erbjuds plats i lagen. Fotbollsgymnasiet har 14-16 platser varje år. Spelare som inte får plats på 

NIU hjälps vidare tilllokala föreningar.

Barnidrott 5-12 år

Elitförberedande

13-16

Elitverksamhet 17-
19



Träningar

• Mål med träningen:

1. Spelarna ska ha roligt

2. Spelarna ska vara aktiva så stor del av träningen som möjligt

3. Spelarna ska ha så många bollkontakter som möjligt

• Ha alltid ett syfte med träningen utifrån dessa punkter.

• Yngre lag kan utgå från lek – hur gör vi leken till fotboll?

• Äldre lag kan utgå från ett fotbollsmoment – hur tränar vi momentet 
utifrån ovanstående punkter?



Träningsnärvaro

Vi strävar efter att våra spelare ska ha minst 75-80 % närvaro på träningarna. 
Giltig frånvaro är t ex sjukdom, familjeskäl och att man tränar annan idrott. 
Det är ju dock viktigt att spelare meddelar ledare om orsaken till frånvaron.

Vid låg närvaro (under 50 %) kontaktar ledare vårdnadshavare och hör vad 
frånvaron beror på. Att vi strävar efter 75-80 % närvaro och att vid låg 
närvaro kommer den spelaren hamna efter övriga i gruppen. Vi har många 
som står i kö för att spela i KFF så vårdnadshavare till spelare med låg 
närvaro kommer kontaktas om spelaren ska fortsätta i KFF eller om det är 
bättre att byta till en förening med lägre krav och lämna plats i KFF åt någon 
som vill/kan träna oftare.



Matcher

• I utbildningsåren 5-12 år är glädje i att få spela fotboll viktig samt att 
skapa en god kultur i gruppen. 

• Alla får delta lika mycket under match.

• Alla får prova på olika positioner i laget.

• Matchresultat är inte viktigt utan det är en allsidig fotbollsutbildning 
som är det viktiga att fokusera på. 

• Instruera i pauserna, samt avbytarna, låt spelarna på plan ta egna 
beslut.



Kulturen i Kalmar FF
ARBETSMORAL
Första regeln - vi arbetar hårt. Och vi gör det hängivet. På träning och i match. Vi sätter en stolthet i att alltid göra vårt yttersta.

RESPEKT
Vi respekterar varandra - ledare och lagkamrater, liksom de som jobbar i föreningen i andra roller. Vi respekterar våra motståndare, domarna och andra 
personer som vi kommer i närheten av. Vi förstår vilket ansvar vi har när vi representerar Kalmar FF. Och vi är goda representanter för Kalmar FF. 

UTBILDNING
Fotboll tar mycket tid, men fotbollen får aldrig vara en ursäkt för att missköta skolan. Kalmar FF vill ha spelare som utifrån sina förutsättningar skapar 
goda vanor och en sådan god vana är att göra sitt bästa i skolan.

MEDKÄNSLA
Vi känner med varandra. Vi försöker alltid förstå våra lagkamrater utifrån deras situation, både på planen och utanför planen. Sedan hjälper vi varandra. 

DET EGNA ANSVARET
Vi kommer i tid, vi är alltid förberedda, både mentalt och fysiskt, till träning och match. Att ha rätt tankar inför uppgiften är mitt eget ansvar. Vi skyller inte 
ifrån oss.

ÖDMJUKHET
Det finns inte utrymme för spelare som tror att de är större än laget. Vi har självförtroende och stor tro till vår egen förmåga. Men ödmjukhet är alltid vår 
grund.

UTHÅLLIGHET
Styrkan att ha tålamod och den inre drivkraften är nödvändiga beståndsdelar. Det finns inga garantier, men vi jobbar hängivet - i med- och motgång.

FÖRPLIKTELSE/ENGAGEMANG
Vi har bestämt oss för att vara 100% engagerade.



Föräldrar

• Du som förälder är den viktigaste personen runt ditt barn när det 
gäller såväl den personliga utvecklingen som den fotbollsmässiga.

• Du har ett ansvar för ditt uppträdande kring fotbollen. Förutom vikten 
av att vara en god förebild representerar du också Kalmar FF.

• Dessutom är det viktigt att du har insikt och kunskap om föreningens 
verksamhet.

• Har föräldrar åsikter kring ledare/tränare ska man i första hand vända 
sig till föreningens akademichef som har ansvaret för 
ungdomsledarna.


