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Organisationsstruktur – Kalmar FF 5 - 19 år 

 

Kalmar FF Ungdomsverksamhet är direkt underställd föreningens styrelse. 

Kalmar FF:s styrelse fattar beslut och strategier för ungdomsfotbollens verksamhet och delegerar 

vidare till föreningens Sportchef och Akademichef att leda och fördela arbete. 

 

Sportchef i föreningen är verksamhetens högste chef vilket innebär att denne har yttersta 

ansvaret och leder verksamheten utifrån de ekonomiska ramar och verksamhetsmål som 

styrelsen har beslutat. 
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Förord 

Ledare, spelare, föräldrar och supporters! 

Välkommen till Kalmar FF Ungdomsverksamhet. I detta styrdokument hittar du information om 

vilka vi är, hur vi är organiserade samt hur vår verksamhet bedrivs. 

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

förekomsten av en gemensam vision med tillhörande värderingar. Den visionen ska göras 

levande av alla i föreningen, varje dag. 

Ett styrdokument och en utbildningsplan hjälper oss att skapa rätt kultur med rätt värderingar. 

Den är grunden för allt vi gör. Vi ska göra rätt sak i rätt ålder. 

Som förälder kan ni läsa om våra mål och visioner men också vilka riktlinjer och förväntningar vi 

har på dig. Du har en viktig roll att fylla även i Kalmar FF:s ungdomsverksamhet. Du är viktig! 

Budskapet till ledarna ska också vara tydligt. Är du beredd att ge av din fritid för att vara 

ungdomsledare så kommer vi på bästa sätt stötta dig, uppmuntra dig och ge dig förutsättningar 

för egen ledarutveckling. Du är viktig! 

Ett av våra ledord är att vi ska ha roligt. Det kan tyckas som en självklarhet men det är precis 

detta som är drivkraften för både ledare och spelare. Det är mycket som bidrar till om vi har 

roligt i vår verksamhetsmiljö. Ordning och redan gör verksamheten enklare att driva – det blir 

roligare. Ledarutbildning ger ledarna ökad trygghet i sin roll – det blir roligare. När fler personer 

bidrar till verksamheten med sådant man tycker är roligt, underlättar det för alla – det blir 

roligare. 

Det är roligt att ingå i Kalmar FF familjen. Ungdomsverksamheten tar nya steg framåt för varje år. 

Kvaliteten i verksamheten och målmedvetenheten har skapat denna utveckling. För oss är det 

viktigt att vara framåtsyftande, ta steg framåt för att på så sätt utveckla oss ännu mer. 

Syftet med Kalmar FF ungdoms styrdokument är att det ska fungera som ett stöd till alla som är 

involverade i verksamheten, såväl spelare, ledare, föräldrar och supporters. I styrdokumentet har 

föreningen slagit fast hur vi ska se på uppdraget att representera Kalmar FF. 

 

Lucas Nilsson 

Akademichef Kalmar FF 
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Verksamhetsplan 

Verksamhetsidé 

- Bedriva barn och ungdomsfotboll där glädje, trygghet och gemenskap ligger till grund 

för vår verksamhet. 

- Erbjuda barn och ungdomar med ett stort intresse för fotboll plats i verksamheten. 

- Ha en väl fungerande spelarutbildningsplan. 

- Hålla samman barn- och ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen. 

- Jobba för utveckling av barn- och ungdomsfotbollen i hela regionen. 

Mål 

- Minst tio spelare ska ta plats från Kalmar FF ungdom till Kalmar FF akademi 2 vid 12 års 

ålder.  

- Minst tio spelare från akademi 2 ska varje år ta plats i Kalmar FF:s akademi 1 vid 16 års 

ålder. 

- Spelare som inte får plats i Kalmar FF:s akademi ska stödjas att hitta en miljö där de vill 

fortsätta att spela fotboll, exempelvis genom samarbete med lokala klubbar. 

- Spelare som inte får plats i Kalmar FF:s akademi ska ändå vilja vara ambassadörer för 

Kalmar FF:s ungdomsverksamhet och kanske bli framtida fotbollstränare. 

- Stärka utbildningen av regionens spelare – den sydöstra delen av Småland. 

- Tillsammans med regionens andra föreningarna stärka samverkan med varandra. 

Visioner 

- Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från Kalmar FF:s barn- och 

ungdomsfotboll. 

- Bli en föregångare i arbetet med barn- och ungdomsfotboll både nationellt och 

internationellt.  
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IDENTITET & DNA 

Kalmar FF bildades 1910 och vi som har förmånen att arbeta eller spela för föreningen har ett 

ansvar för att föra föreningens DNA vidare.  

ARBETSMORAL 

Första regeln är att vi arbetar hårt. Och vi gör det hängivet. Innan träning, under träning, efter 

träning och i match. Vi sätter en stolthet i att alltid göra vårt yttersta. Och vi måste bevisa det 

varje dag. Vi utvecklar värderingar, tillit, ansvarstagande och åtagande för laget samt hela 

föreningen. Det kan bäst förstås som förpliktelsen att inte förlora bollen eller om vi förlorar bollen, 

att försöka vinna tillbaka den. Det är definitionen på förpliktelsen mot laget. 

Vi accepterar med självklarhet att några av fotbollens viktigaste beståndsdelar är löpvillighet, 

arbetsvillighet, duellspel och kampmoral. Vi förstår att nämnda faktorer inte är i 

motsatsförhållande till passningsskicklighet, tekniskt hög nivå och anfallsspel. 

RESPEKT 

Vi respekterar varandra – ledare och lagkamrater, liksom de som arbetar i föreningen i andra 

roller. Vi respekterar våra motståndare, domarna och andra personer vi kommer i närheten av, 

som exempelvis lärare och klasskamrater. Vi förstår vilket ansvar vi har när vi representerar 

Kalmar FF. Och vi är goda representater för Kalmar FF. Vi respekterar miljön vi verkar i. Vi tar 

ansvar för vårt materiel (med självklarhet tar vi det in och ut till planen) och vi plockar alltid i 

ordning efter oss (som exempelvis i gymmet eller i omklädningsrummet). 

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 

alltid göra sitt bästa i skolan. Att bara fokusera på fotboll är en farlig väg att gå. 

Kalmar FF vet att alla inte lyckas nå sina drömmar som fotbollsspelare och då ska individen ha så 

många ben som möjligt att stå på. 

Vi tror på en multidimensionell identitet där spelaren ser sig bland annat som fotbollsspelare 

(men inte enbart som just det) och där andra saker också är viktiga. En multidimensionell 

personlighet har visat sig fungera som en buffert för stress och motgångar. 

MEDKÄNSLA 

Vi känner med varandra. Vi försöker alltid förstå våra lagkamrater och kollegor utifrån deras 

situation, både på planen och utanför planen. Sedan hjälper vi varandra. 
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DET EGNA ANSVARET 

Vi kommer alltid 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 ledare och spelare som tror att de är större än laget/föreningen. 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 andra. 

Vi har ingen hierarkisk ordning. ALLA hjälper varandra. Vi är ett lag, en förening som arbetar 

utifrån tillsammansheten. 

UTTÅLIGHET 

Styrkan att ha tålamod och den inre drivkraften är nödvändiga beståndsdelar. Det finns inga 

garantier, men vi jobbar hängivet – i med och motgång. 

FÖRPLIKTELSER/ENGAGEMANG 

Vi har bestämt oss för att vara 100% engagerade. På alla sätt. Vi kan inte alltid själva välja vilka 

roller vi ska ha, men vi förstår vårt ansvar mot gruppen och föreningen. Vi förstår att det är en 

stor skillnad mellan att bara dyka upp till träning och att faktiskt jobba hårt. 

I Kalmar FF värdesätter vi samarbetsförmågan och solidaritet. Egoistiska spelare eller ledare, som 

inte lyssnar på instruktioner och som inte förstår sina skyldigheter gentemot kollektivet får söka sig 

någon annanstans. Oavsett status. 

 

 

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 

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. 
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Kalmar FF Ungdoms huvuduppgift  

En av Kalmar FF Ungdoms huvuduppgifter är att vara en miljö som förmedlar positiva värden 

och bidrar till människors positiva utveckling såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Eftersom 

Kalmar FF är en elitförening på hög nationell nivå ska vi balansera och stimulera barn- och 

ungdomsfotbollen med vår senior- och elitfotbollen. Vi tycker det är viktigt att möta spelaren 

utifrån ambition, vart individen för stunden befinner sig i sin utvecklingskurva och stimulera 

spelaren där den befinner sig i sin utvecklingsresa. Vi ska individanpassa verksamheten och kan 

därför i övningar och träningar nivåindela utifrån utvecklingskurva. Dock får inte lagets 

nivåindelning vara statisk utan ska mixas för att lyfta hela lagets utveckling.  

Utifrån våra mål och vår värdegrund ska följande riktlinjer prägla vår verksamhet: 

- Erbjuda fotboll som en positiv och meningsfylld sysselsättning under socialt trygga former. 

- Skapa en lärande lugn miljö där barn och ungdomar utvecklas. 

- Bidra till att väcka ett livslångt intresse för fotboll och kärlek till Kalmar FF. 

- Uppmuntra och stimulera barn- och ungdomar rätten att utöva flera olika idrotter. 

- Stimulera till en allsidig fysisk och psykisk utveckling. 

- Utveckla barn- och ungdomars sociala kompetens och vikten av rent spel. 

- Se till att ungdomar som har ambition att göra en (elit)satsning ska ges möjlighet att göra 

detta under socialt trygga former. 

- Tävlingsverksamhet ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig 

fotbollsutveckling. 
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Kalmar FF Ungdom 5-12 år 

Riktlinjer Kalmar FF Ungdom 5-12 år 

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. 

Då förutsättningarna och målen med barn- och ungdomsfotboll skiljer sig i olika åldrar så delar 

Kalmar FF Ungdom in sin Ungdomsfotboll enligt följande delar: 

- Knattefotboll 5 – 7 år   - 3 vs 3 

- Minifotboll 8 - 9 år   - 5 vs 5 

- Pojklagsfotboll 10 – 12 år - 7 vs 7 

I knatte och mini-fotbollen är leken, glädjen och individen i centrum. Glädjen att få röra på sig 

och leka med bollen bör hela tiden finnas där. Vi hoppar, springer, fångar, sparkar, rullar och 

kryper. Vi tränar grundmotoriska färdigheter. 

I pojkfotbollen låter vi barnen leka och lära sig spelet fotboll. Vi tränar på matchlika situationer 

och här är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i spelet. 

Tävlingsresultaten ges mycket liten betydelse utan det viktiga är att spelarna lär sig 

fotbollsspelarens och spelets grundfärdigheter. Att lära spelarna principerna i spelet samt 

spelarens beteende på plan och vid sidan om planen är viktiga moment som ska prioriteras. 

I ungdomsfotbollen ska mer utrymme ägnas åt färdighetsutveckling och stimulerande matcher. 

De som har stora ambitioner ska ges möjlighet att utvecklas. Tävlingsresultaten ska underordnas 

varje spelares utveckling. Vi pratar kring lagets och spelarens prestation i stället för resultat. Mer 

info kring spelarutbildning finns digitalt för föreningens ledare. 

Riktlinjer träning: Vi vill skapa förutsättningar för våra spelare att vandra fram och tillbaka mellan 

olika utbildningsmiljöer där den enskilde spelaren får möta olika hårt motstånd och inta olika 

roller i lagen. Ett samarbete över åldersgränserna stärker klubbkänslan. Den egna åldersgruppen 

är den trygga plattformen att utgå ifrån och som spelaren tillhör. Genom att vi ibland låter tidigt 

utvecklade spelare få spela med äldre – för att möta motståndare på samma eller högre 

mognadsmässiga nivå – så hamnar fokuseringen på lusten att lära sig mer. Den enskilde 

spelaren får på så vis en tydlig signal att se framåt och sätta mål för sin egen utveckling. På så 

vis kan en ung ambitiös spelare erbjudas spel och utveckling hela vägen upp till Akademi-lagen 

samtidigt som tryggheten med det gamla kompisgänget finns kvar. Här finns tydliga riktlinjer hur 

denna rotation mellan åldersgrupper ska ske inom föreningen och dessa riktlinjer ska följas om 

inte akademichefen beslutat om annat.  

Vi strävar efter att våra spelare ska ha minst 80 % närvaro på träningarna i 5-12 år detta för att 

man inte ska missa moment i sin fotbollsutbildning. 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 
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frånvaron, har man varit borta en längre tid bör man träna några veckor innan man är 

tillgänglig för uttagning till matcher och cuper. 

Vid låg närvaro (under 60 %) kontaktar ledare vårdnadshavare och hör vad frånvaron beror på. 

Alla ska veta om att vi strävar efter 80 % närvaro och att vid låg närvaro kommer den spelaren 

hamna efter övriga i gruppen och detta innebär även mindre speltid i matcher/cuper. 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. 

Riktlinjer i match: I utbildningsåren 5-12 år är glädje i att få spela fotboll viktig. Det är viktigt att 

alla får delta lika mycket under match samt att alla får prova på olika positioner i laget. Alla ska 

ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra 

verksamheten och matchresultat ska inte spela någon stor roll utan det är en allsidig 

fotbollsutbildning som är det viktiga att fokusera på. Att alla lär sig de olika positionerna och att 

använda båda fötter, nicka, dribbla och passa bollen på ett bra sätt. 

Riktlinjer för utlåning av spelare mellan årskullar/lagen Kalmar FF Ungdom: 

1. Kontakt gällande utbyte/inlåning av spelare ska gå genom huvudledare för respektive 

årskull. 

2. Inlåning av spelare ska ej ske på bekostnad av spelare i den egna årskullen. 

3. Inlåning ska i första hand ske underifrån. 

4. Ledare för den årskullen som lånar ut spelare avgör vem/vilka som ska lånas ut. 

5. Vi rekommenderar att det ges möjlighet för olika spelare från årskullen under att få prova 

på att träna/spela med en äldre årskull om det är möjligt. 

Struktur KFF Ungdom 5-12 år 

Åldrar Spel 
form 

Rekommendation 
Träning och spel 

Önskvärd 
Organisation 

Utförare 

Knattefotboll 
 5 – 7 år   

3 vs 3 Sammandragningar 
Träna 1-2 gånger per 
månad  

Organiseras av 
ungdomsansvarig  

Utförs av föräldrar och 
ledare inom Kalmar FF 
Ungdom 

Minifotboll  
8 - 9 år   

5 vs 5 Skapa ett lag med 
max 20 spelare.  
Tränar 2-3 gånger per 
vecka.  

Minst 6 ledare.  
2 huvudledare. 
2 assisterande. 
2 lagföräldrar. 

Spelar och 
ledarrekrytering går via 
ungdomsansvarig. 

Pojklagsfotboll  
10 – 12 år 

7 vs 7 Max 20 spelare. 
Tränar 3 gånger per 
vecka.  

Minst 6 ledare.  
2 huvudledare. 
2 assisterande. 
2 lagföräldrar. 

Spelar och 
ledarrekrytering går via 
ungdomsansvarig. 
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Akademi 2 elitförberedande 

Riktlinjer Kalmar FF akademi 13 - 15 år 

Från 13 års ålder sker övergången från barnidrott – till elitförberedande verksamhet då högre 

krav kommer ställas på närvaro, uppförande och träningsflit. Vid slutet på den säsong spelaren 

fyller 12 år så kommer föreningens utbilda instruktörer för åldersgruppen att ta över laget och 

provträning kommer ske för att bilda ett akademilag ”U13” och tidigare föräldratränare kommer 

kunna få ta en annan roll än tränare i laget. 

13-15 år innebär ökade krav på spelarens spelförståelse och att mer tid läggs på att utveckla 

den. Nu börjar verksamheten att bli elitförberedande (OBS! inte att förväxla med elitsatsning). Vi 

jobbar med bolltrygghet, passningsspel, tempo, direkt och indirekt återerövring, 

speluppbyggnad samt färdighetsträning. Högre krav ställs på närvaro på träningar för att 

spelaren inte ska komma efter övriga spelare i truppen. Spelare kan även få träna med över 

eller underåriga spelare i olika grupp konstellationer för att ge utmaningar till spelaren i sin 

träningsmiljön. 

Speltid i match: När man är i 13-15 års åldern och börjar spela 9vs9 och 11vs11 så kommer 

positionsspelet bli allt viktigare och då är målsättningen att det ska vara 70% speltid i den roll 

man passar bäst som och 30% speltid i andra positioner. Speltiden för spelare ska eftersträva att 

vara minst 50% av matchtiden i den match spelaren är uttagen till och över tid ska alla ha 

liknande matchtid. Träningsnärvaro ska dock påverka matchtiden där träningsflit ska primeras. 

Vi eftersträvar att spelare får spela en match (80 min) i veckan i effektiv speltid under säsongen. 

Vi dokumenterar spelminuter per spelare och match. 

Vi erbjuder spelare med ambition och engagemang specifik extra träning samt hittar olika 

nivåer för olika spelare. I denna ålder kommer tematräning att erbjudas, vilket innebär att 

spelarna får träna ett extra pass med fokus på färdighetsträning. Utespelare får extrapass av 

instruktörer, målvakter får extrapass av en målvaktstränare. Möjlighet till fysträning samt 

sjukgymnast/rehab tid kommer att erbjudas.  

Ungdomsfotboll  
13 – 16 år 

9 vs 9 
 
11vs11 

Max 18 spelare. 
Tränar 4-5 gånger per 
vecka.  

2 huvudledare. 
 
2 lagföräldrar. 

Spelar och 
ledarrekrytering går via 
Akademichef. 
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Ekonomi 

Alla spelare i Kalmar FF Ungdom betalar en årlig medlems- och träningsavgift. Medlemsavgiften 

är 300 kronor per år. På http://www.kalmarff.se/ kan ni läsa mer om erbjudande kopplade till ett 

medlemskap. Där kan ni också läsa mer om familjemedlemskap. Sedan tillkommer en 

träningsavgift för aktiva spelare inom Kalmar FF Ungdom. Den är lite olika beroende på ålder: 

Medlemsavgift 

- 5-18 år  300 kronor/år 

- Vuxen  400 kronor/år 

- Familj  700 kronor/år 

Träningsavgift  

- 5-6 år  700 kronor/år  

- 7-9 år  1000 kronor/år  

- 10-12 år 1300 kronor/år  

- 13-16 år 1600 kronor/år Elitförberedande.  

Det som ingår i träningsavgiften är: 

- Träningar och matcher med laget – cirka 45 aktiviteter/år (5-6 år), ca 100 aktiviteter/år 

(7-9 år), cirka 140 aktiviteter/år (10-12 år), cirka 220 aktiviteter/år (13-15 år). 

- 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 betalning så kontaktar ni föreningens 

Akademichef så hittar ni tillsammans en lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalmarff.se/
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De främsta inkomstkällorna vi har: 

- Arrangemang (Barometern Cup, höstglöd, våreld, fotbollscamp etc). 

- Matcharrangemang i samband med A-lagets hemmamatcher – ex Halva Potten & kiosk. 

- Fotbollsskola. 

- Kommunala och statliga bidrag. 

- Medlems- och deltagaravgifter. 

- Försäljning av produkter. 

- Projekt. 

- Sponsring. 

De stora kostnadsposterna vi har: 

- Material till lag (matchkläder, träning och matchutrustning). 

- Träningskläder till ledare. 

- Plan- och hallhyra. 

- Resekostnader. 

- Personalkostnader. 

- Domarkostnader. 

- Ledarutbildning. 

- Deltagande i cuper. 

- Utbyten. 

- Regionalt arbete. 

Ekonomiska riktlinjer 

- Som aktiv i Kalmar FF ska man vara medlem och betala den medlemsavgift som 

beslutats på föreningens årsstämma. Gäller spelare och ledare. 

- Spelare vars föräldrar är aktiva ungdomsledare behöver ej betala träningsavgiften för 

året för det barn man har i laget man tränar.  

- Föreningen står för cupavgiften till cuper. (hit går halva potten insatsen) 

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

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

ungdomslag 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. 

- Som ungdomsledare i Kalmar FF har man rätt att plocka ut 1 st träningskitt från vår 

leverantör. Det som ingår är 1 st Overall (tröja och byxa), T-shirt, shorts, samt vinterjacka 

alternativ vindjacka. Detta ska man kunna använda i 3 år innan man har rätt till ny 

uppsättning. 
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Kommunikationsplan 

Kalmar FF Ungdom har följande kommunikationskanaler: 

MyClub 

MyClub är vårt medlemsregister och hemsida. MyClub binder samman klubbens central med 

våra lag, både genom medlemsregistret och hemsidan. Grunden i MyClub är att förenkla 

administration och kommunikation för klubb, ledare, spelare, medlemmar och föräldrar. 

Systemet är också kopplat till närvaroregistrering som blir underlag för aktivitetsstöd. 

- En ledare i varje lag har ansvar för lagets hemsida och uppdatera den. Via den kan man 

skicka ut kallelser till träning, match, nyheter och övriga aktiviteter. 

- Föreningens hemsidesansvarig registrera nya medlemmar/spelare/ledare. 

Ungdomsledarna bistår denne med personuppgifter så som Namn, efternamn, 

fullständigt personnummer, adress, telefon samt e-post. 

- Föreningen fakturerar ut avgifter från systemet i my club.  

Sociala medier 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

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

även som har genomförts.  

Behörighet till dessa forum delas ut av föreningens hemsida ansvarig. Målsättningen är att en 

ledare från varje lag ska ha behörighet.  

 

E-post och telefon 

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

www.kalmarff.se 

 

 

 

 

 

http://www.kalmarff.se/
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Serie och cupspel 

Sportchef ungdom ansvarar för seriernas anmälan. 

För seriespel gäller följande riktlinjer: 

- 5-6 år  Inget matchspel.  

- 7 år   Anordna egna sammandragningar i spel 3 mot 3 och 5 mot 5. 

- 8-9 år  Hossmoligan Anmäler antal lag efter spelarantal 

- 10-12 år Spel i sin ålderskull alt. Anmäla ett lag i överårig. 

- U13-U14 Spel i sin ålderskull alt. Anmäla ett lag i överårig. 

- U15-U16 Spel i sin ålderskull alt. Anmäla ett lag i överårig. 

ungdomsansvarig samordnar och ansvarar för seriernas anmälan. 

Vintertid ser vi gärna att lagen anmäl sig och spelar i lokal futsal serie/inomhus cuper. 

Kalmar FF Parasport deltar under året i regional serie tillsammans med andra lag med 

funktionsnedsättning samt deltar i någon cup. 

För cupspel gäller följande riktlinjer: 

Fritt för alla lag att anmäla sig till de cuper man vill delta på, dock måste lagen anmäla vilka 

cuper de ska delta på för Sportchef Ungdom då föreningen kan bli bestraffade om man 

anmäler sig till fel cuper. Alla spelare ska ges möjlighet att spela cuper i samma utsträckning. 

- Lag i åldern 10-12 år bör under året prova på minst en nationell turnering där fokus ligger 

på lagsammanhållning, gemenskap och utvecklande insatser på och utanför plan.  

- U13 – U14 skall under året delta på minst två nationella turneringar, där fokus skall ligga 

på jämbördiga och utvecklande matcher. Till dessa turneringar sker uttagning. 

- U15 – U16 skall under året delta på en internationell turnering, där fokus skall ligga på 

jämbördiga och utvecklande matcher. Till dessa turneringar sker uttagning. 
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Regionalt arbete 

Kalmar FF med hjärtat 

 

Kalmar FF med Hjärta är ett verksamhetsområde inom Kalmar FF, med fokus på det som händer 

vid sidan av fotbollen. Tillsammans med Kalmar FF:s starka partners arbetar vi för att alla barn 

och ungdomar ska få en bra start i livet. Vår uppgift är att på olika sätt, i samverkan med andra 

goda krafter och samhällsaktörer stärka känslan av gemenskap I samhället. 

 

Extraträning och Tematräning 

 

Vissa delar av Kalmar FF:s ungdomsverksamhet innehåller inslag med avsikt att förbereda 

spelare för en framtid i akademin. Duktiga spelare från regionen i 13-16-års åldern kommer 

bjudas in till att genomföra träningar med våra U13-U16 spelare för att ge dem hög kvalitet. I 

föreningens enskilda ungdomslag väljs vissa cuper ut som en förberedande del inför steget till 

akademin. 

I Kalmar FF Ungdom ska de spelare som har ett stort intresse för fotboll få möjlighet att utveckla 

sin talang till fullo, genom att de bl.a. erbjuds extraträningar och tema träningar. 

 

Fotboll i grundskolan 

Kalmar FF Ungdom söker samarbeten med skolor för att genom ett ökat samarbete kan vi nå 

och intressera fler för fotboll. Dessutom skapar vi en bättre helhet kring spelaren och bidrar till en 

ännu bättre folkhälsa.  

Samarbete 

För Kalmar FF är det oerhört viktigt med bra relationer till de andra fotbollsklubbarna i kommunen 

och regionen. Vi vill tillsammans utbyta kunskap, tankar, idéer och erfarenheter med varandra. 

Dessutom vill vi i Kalmar FF, tillsammans med andra föreningar i regionen ha god samverkan i de 

nätverken som finns eller i framtiden uppstår. 
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Säker och trygg förening 

Kalmar FF Ungdom har en handlingsplan för säker och trygg förening. Dokumentet finns på vår 

hemsida (https://kalmarff.myclub.se/) och innehåller bland annat följande: 

- Mål, vision och verksamhetsidé 

- Brandsäkerhet 

Lagen om skydd mot olyckor 

Brandredskap och utrymningsvägar 

- Nödsituation 

- Utemiljö 

- Utrustning för verksamhet 

- Hjärt- och lungräddning 

- Olycksfall – akut insjuknande 

- Försäkringar 

- Ledarskap – föreningskultur 

- Utbildning 

- Policy kring dopning, droger, alkohol och tobak 

- Resepolicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalmarff.myclub.se/
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Utbildningar 

Föreningen tycker att utbildning är viktigt. Vi ser att våra ungdomsledare har ambition och 

intresse kring att utbilda och fortbilda sig i sitt ledarskap. Vi rekommenderar att man går SvFF:s 

tränarutbildning samt våra interna utbildningar för ledare.  

Arrangemang 

Under året genomför och ansvarar Kalmar FF Ungdom för en del arrangemang. Nedan hittar du 

våra arrangemang samt beskrivningar på vilka som göra vad. 

Barometern Cup 

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

mellandagarna samt de första dagarna in på nyåret. 

- Föreningens ungdomsansvarig och arrangemangsansvarig är tillika cupansvarig. 

Planerar, organiserar, arbetsleder och strukturera arrangemanget. 

- Cupen döms av föreningsdomare. 

- U16, U17 och U19 ansvarar för bemanning av sekretariaten/domare. 

- U14 och U15 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. 

Fotbollscamper 

En veckas fotbollscamp i anslutning till sommarlovet för 7-12 år och en camp i augusti för 13-15 

år, Cuper för U13-U16 på hemmaplan. Samt våreld och höstglöd för akademi 2 lag. 

- Föreningens ungdomsansvarig är tillika arrangemangsansvarig. 

Planerar, organiserar, arbetsleder och strukturera arrangemanget. 

- Instruktörer från föreningens akademi och a-verksamhet. 

- Arrangemangsgruppen ansvarar för kioskförsäljning. 

- Arrangemangets samverkansparter bistår med marknadsföring/aktiviteter. 

Aktiviteter i samband med A-lagets hemmamatcher i Allsvenskan 

- Ideella funktionärer, U19, U17, U16 samt ett ungdomslag per match ansvara för försäljning 

av Halva-Potten lotteriet. 

- Årskullen U14 ansvarar för bemanning av bollpojkar till A-lagets allsvenska 

hemmamatcher. Man bistår med 8 stycken spelare per match. Skulle laget ha förhinder 

(cupspel eller annan aktivitet) tar man hjälp av U15 alt U13 för att bemanna antalet. 

- Regionens och föreningens ungdomslag erbjuds möjlighet att delta vid Line Up i 

samband med A-lagets allsvenska hemmamatcher. Ansvarig för kontakt och planering 

kring detta är materialansvariga i ungdomssektionen.  
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Kalmar FF-Dagen 

- Föreningens arrangemangsansvarig är ansvarig. 

Planerar, organiserar, arbetsleder och strukturera arrangemanget. 

- Instruktörer från föreningens akademi och a-verksamhet. 

- Arrangemangsgruppen ansvarar för kioskförsäljning. 

- Arrangemangets samverkansparter bistår med marknadsföring/aktiviteter. 

 

Ungdomsledare 

Alla barn och ungdomar i Kalmar FF ska känna sig välkomna, både socialt och idrottsligt.  

Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare med en god kunskap om föreningens 

styrdokument och värdegrund. Att följa föreningens styrdokument är otroligt viktigt för 

föreningens trovärdighet mot medlemmar, sponsorer, föräldrar, aktiva, andra ledare och andra 

föreningar.   

Som ledare representerar du Kalmar FF. Var medveten om att ditt uppträdande i alla 

sammanhang. Tänk på att vara ändamålsenligt klädd vid träning och match. Du är en viktig 

förebild för spelarna.  

Som ledare i Kalmar FF så har ledaren ett förtroendeuppdrag från föreningen, akademichef och 

indirekt från föreningens alla medlemmar. Detta uppdrag innebär att ledaren måste följa 

föreningens styrdokument och värdegrund. Kan man inte följa dessa så kan man inte heller vara 

ledare i Kalmar FF.  

Ledaravtal: Alla ledare i föreningen skriver på ett ledaravtal. I och med detta avtal så vill Kalmar 

FF bli tydliga i vad som gäller för alla U-ledare i vår förening. Att vara ledare i Kalmar FF innebär 

att vara en förebild för sina spelare och en representant för föreningen Kalmar FF. En ledare hos 

Kalmar FF tar ansvar, informerar och kommunicerar på ett tydligt och bra sätt. Han eller hon ska 

också kunna motivera och stimulera sina spelare till fortsatt utveckling. På så sätt vill vi bygga en 

positiv anda i föreningen och skapa en trivsam miljö för alla våra medlemmar.  

Handlingsplan om ledaravtalet inte följs: 

Akadeichef kommer kontakta ledaren och andra inblandade för att få allas version av 

händelsen. Därefter tar utvecklingsrådet gemensamt beslut om ledare fortfarande är lämplig 

som ledare eller om förtroendeuppdraget ska gå över till någon annan. 

 

Ledarens uppgift: 

Leken är betydelsefull och nödvändig i knatte- och barnfotbollen. 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 
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match. För att individen ska känna glädje och en positiv lärandesituation ska uppstå måste 

hänsyn tas till barnens eller ungdomens olika utvecklingsprocesser. 

Barn och ungdomars egen lust, motivation och intresse är en förutsättning för att de ska hålla på 

med fotboll och utveckla sin förmåga över tid. 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! 

En utmanande men viktig dimension av ledarskapet i Kalmar FF är förmågan att hitta samspelet 

mellan glädje, lek, utbildning och utveckling. Att sätta spelaren i centrum och att jobba med 

helheten kring en spelare är grundläggande begrepp i arbetet som ungdomsledare. 

Ledarrekrytering 

Bra ledare är grunden i vårt arbete. Det är ute i lagen som det stora arbetet sker och till det 

arbetet behöver vi ledare med engagemang och kunskap. Inom Kalmar FF strävar vi efter att 

ha en stor ledartäthet för att kunna sätta spelaren i centrum och ge tid för instruktion. Vi vill 

undvika att man är ledare i flera lag, då detta inte är hållbart över tid. Vi behöver ledare som är 

bereda att göra ett jobb både på och utanför planen. När vi rekryterar ledare söker vi dessa: 

- Före detta spelare. 

- Föräldrar. 

- Studenter. 

- Supportrar. 

Registerutdrag: Alla ledare i föreningen ska lämna Registerutdrag från belastningsregistret.  

• Att begära utdrag från belastningsregistret. Den som är eller önskar bli ledaren går själv in 

och fyller i ett formulär på https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ 

• Utdraget lämnas i februari varje år till akademichef som göra bedömningen utifrån 

utdraget om personen är lämplig som ledare i föreningen. 

Ledarutbildning 

Ledare i Kalmar FF vill och ska besitta mycket kunskap. Att vidareutbilda sig är en självklar och 

viktig del som ledare. Följande mål för utbildning har vi i Kalmar FF Ungdom: 

- Alla barn och ungdomsledare går årligen igenom Kalmar FF Ungdoms styrdokument. 

- Alla nya ledare får en introduktion av föreningens ungdomsansvarig. 

- Alla som är ansvariga tränare för barn 10-12 år bör ha genomgått kursen UEFA C-Diplom. 

- Alla som är ansvariga tränare för ungdomar 13-16 år ska ha påbörjat kursen UEFA  

B-Diplom alt B-Diplom ungdom, dessa ledare ska ej vara föräldrar till någon i laget. 

- Internutbildningar med instruktörer från Akademin inom Kalmar FF  

 

 

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
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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. Se det som en 

förmån att få dela ditt barns glädje med fotbollen. 

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. Lyssna på ditt barn och var en äkta KFF-supporter.  

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

förebild representerar du också 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.  

Föräldrautbildning 

Att vara idrottsförälder är en roll som innebär kunskap, insikt och reflektion. Kalmar FF Ungdom 

har som ambition att under verksamhetsåret genomföra träff/utbildning kring ”Föräldraskap och 

idrott”. Dessutom får du på denna träff insikten och kunskapen om hur vår verksamhet bedrivs. 

- En gång om året bjuder föreningen in till föräldrakväll. Där föreningens presenterar 

verksamhetsplan för året samt diskussion. 

- Har föräldrar åsikter kring ledare/tränare ska man i första hand vända sig till föreningens 

akademichef som har ansvaret för ungdomsledarna. 

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. 
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- 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 både stänga av eller utesluta 

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

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

utvecklingsrådet beslut i frågan. 

 

Spelarrekrytering / Provspel 

Kalmar FF har ett stort tryck på ungdomsverksamheten vilket medför att vi tyvärr inte kan ta 

emot alla barn och ungdom som vill spela hos oss. Vi vill inte heller växa mer och ha för stor 

ungdomsverksamhet då det innebära att andra lokala föreningar i Kalmar kommun får svårt att 

få ihop lag i sina ålderskullar. Vi vill att barnen ska ha nära till andra lag och att det finns flera lag 

att möta för oss i närliggande föreningar. 

Vi har inget intresse av att skapa slagkraftiga ungdomslag genom tidig selektering i åldrarna 5-12 

år. Däremot har vi ett jättestort intresse av att fostra barn och ungdomar på och utanför planen 

och att de som verkligen vill satsa på en elitkarriär ska få den möjligheten, men först från att de 

är lite äldre från 13 år. Innan ser vi det som en fördel att idrotta nära där barnet bor med sina 

kompisar i skolan samt att barn idrottar flera olika idrotter för sin motoriks och muskelminnes skull. 

Kalmar FF har tre nivåer på vår verksamhet. Barnidrott 5-12 år, elitförberedande 13-16 år, 

Akademin/elitsatsning U17-U19. Vi vill likna skolans sätt att arbeta med olika årskullar och nivåer. 

Kalmar FF jobbar med olika typer av rekrytering till sin verksamhet 

• Basrekrytering 5 år – de första 20 anmälda får en plats i vår nya åldersgrupp. 

• Kölista rekrytering 6-12 år – här har vi en kölista där spelare som på eget initiativ söker sig till 

Kalmar FF kan sätta upp sig och eventuellt få en plats i mån av plats i respektive åldersgrupp. 

Spelare från närområdet kan tas in löpande enligt kösystemet, Kalmar FF väljer vilka spelare som 

ska ges en plats. Spelare längre bort rekommenderas att vara kvar i sitt närområde. 

Ungdomsansvarige är den som beviljar platser i lagen i samråd med respektive 

tränare/akademichef. När barn och ungdomar från andra föreningar söker sig till Kalmar FF ska 

godkännande inhämtas från den föreningen så att ev göromål och skulder är reglerade innan 

provspel sker.  

• Elitrekrytering 13-15 år – Vid 13 år börjar Kalmar FF med rekrytering av spelare till sina 

akademilag. Det är spelare från närområdet som erbjuds möjlighet att komma på provträning 

med Kalmar FF hösten de fyller 12 år. Dessa provträningar är främst till för spelare som har 

ambitionen att ta sig vidare till Kalmar FFs akademilag och söka NIU. Spelaren anmäler sig själv 

till dessa träningar eller blir rekommenderade att söka.  
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Dessa provträningar är i första hand till för rekrytering till vår akademiverksamhet som är 

elitförberedande. På träningen bedöms spelaren på sina sportsliga kunskaper, färdigheter och 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och ta sig vidare inom Kalmar FF. En analys av 

spelaren görs och en samlad bedömning sker av spelarens kunskap och den framtida 

utvecklingspotentialen. Bedömd utvecklingspotential är viktigare än tidigare fotbollsprestationer. 

Kalmar FFs akademitränarna för dessa åldersgrupper samt målvaktstränare bemannar dessa 

träningar och gör tillsammans med Akademichefen bedömningen om vissa spelare anses 

lämpliga att provspela vidare i Kalmar FFs akademilag och därefter kanske även få möjlighet till 

en plats i ett akademilag. 

De spelare som sedan tar sig vidare efter provträningen får sedan en prova-på-period på 1-2 

veckor där såväl spelare som förälder och laget/tränaren kan skapa sig en uppfattning om 

huruvida en övergång sker på kloka grunder och därmed är något som bidrar positivt för såväl 

den enskilda spelaren som den verksamhet han ansluter till. 

Vi strävar efter att inte ha fler än max 20 spelare per lag i våra åldersgrupper 5-16 år. Detta är en 

bra storlek på grupp för utveckling av spelare. Även en bra storlek på träningsgrupp för barnens 

bästa och en lagom grupp att hantera för instruktörer.  

Spelare i ålder 13-16 år som söker sig till Kalmar FF, men tillhör ett annat lag 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. 

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. Vi försöker alltid utgå 

ifrån barnets vilja i enlighet med barnkonventionen. I Kalmar FF vill vi att alla barn- och 

ungdomar upp till 16 år som vill ska ha möjlighet att delta om plats finns.  

Eftersom Kalmar FF har en tydlig elitförberedande träning från 13 år, så finns det ibland spelare 

som inte hänger med i sina jämnårigas utvecklingen eller som inte vill träna lika ofta som övriga. 

När detta sker så har vi ett samtal med vårdnadshavare till spelare om det är bättre att byta till 

en förening med lägre krav och lämna plats i KFF åt någon som vill/kan träna oftare. Vill spelaren 

byta miljö så hjälper akademichefen med att kontakta andra föreningar där kraven är mindre 
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och spelaren får en större chans att få speltid och därmed också möjlighet att utvecklas vidare 

som fotbollsspelare.  

 

Roller och arbetsstruktur 

Ungdomsansvarig/koordinator 
 

- Ansvarig för att nå mål och verkställa verksamhetsplan för verksamhetsåret. 

- Ansvarig för grundläggande planering för verksamhetsåret. 

- Ansvarig för att rekrytera och introducera nya ledare till verksamheten. 

- Ansvarig för att arbetsleda föräldratränare och övriga (personal som ideella) inom 

ungdomsverksamheten. 

- Arbetsleda anställda inom arena och materialskötsel inom ungdomsverksamheten. 

- Ansvarig för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån föreningens framtagna 

spelarutbildningsplan. 

- Ansvarig för föreningens regionala arbete. 

- Ansvarig för verksamhetens arrangemang, så som cuper och events. 

- Ansvarig för interna utbildningar. 

- Administration av träning- och matchschema för verksamhetsåret samt övriga 

administrationsuppgifter. 

- Ansvarig för att fortlöpande under verksamhetsåret rapportera till akademichefen. 

- Genomföra individuella samtal (1 ggr/år) med föräldratränare. 

- Närvara på övriga sammankomster som av föreningen anses viktiga. 

- Föreningens kontaktperson gentemot SISU Idrottsutbildarna. 

 

Spelarutvecklare 

Utvecklingsgrupp Ungdom U13-U16 

- Vara huvudansvariga för lag i åldrarna U13-U16 

- Bedriva specifik träning (spetsträningar/extraträningar) U13-U16. 

- Ge feedback, stöttning och råd till ungdomsledare och spelare. 

- Jobba med scouting av spelare med ambition och engagemang i närområdet och 

erbjuda dem möjlighet till talangträningar/extraträningar. 

- Närvara på nationella turneringar som ett stöd för ledare och spelare. 

- Behjälplig vid föreningens regionala projekt ”Fotboll med hjärtat”. 

- Behjälplig vid mån av tid, övrig föreningsverksamhet om behov uppstår. 

Målvaktstränare 
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- Bedriva specifik målvaktsträning en gång varannan vecka för ålder 10-12 år samt U13-16. 

- Under året genomföra två utbildningar i målvaktsträning för ungdomsledare i föreningen. 

- Närvara på matcher, vid mån av tid, som ett stöd och ge feedback till målvakter och 

ledare. 

- Behjälplig vid föreningens regionala projekt ”Fotboll med hjärtat”. 

- Behjälplig vid mån av tid, övrig föreningsverksamhet om behov uppstår. 

Huvudtränare 

- Ansvar för planering, träning och matchning av sitt lag under verksamhetsåret med stöd 

av föreningens ungdomsansvarig och akademichef. 

- Vid mån av tid, behjälpliga vid föreningens regionala projekt Fotboll med hjärtat. 

Material ungdom 

Föreningen har anställd personal som jobbar med materialet samt inventarierna på Guldfågeln 

Arenas ungdomssektion. Utöver detta har man tillsammans med ungdomsansvarig ett ansvar 

över ungdomssektionens hemsida. Följande ansvarsområden samt rutiner ingår i 

arbetsuppgifterna: 

Dagliga rutiner 

- Plocka skräp, sopa golv i omklädningsrum, toaletter, förråd, samlingsrum samt övriga ytor 

på anläggningen. 

- Tömning av papperskorgar och sopor vid behov. 

- Kolla över interiör (ex takplattor, lampor och krokar). 

- Inventera och iordningställa träningsutrustning för lagen (pumpa bollar och iordningställa 

övrig träningsutrustning). 

- Tvätta och torka matchställ vid behov. 

- Arbeta med och vara behjälplig kring administration av hemsida och material. 

- Inköp eller hämtning av material vid behov. 

Månadsrutiner 

- En gång i månaden storstäda utrymmena, gallerburar och vid behov inventera 

materialet. 

- Jobba med åtgärder som har blivit felanmälda kring inventarierna. 

Årsrutiner 

- Två dagar under november/december genomföra en stor inventering av allt material. 

Övrigt 

- Planera, förbereda och vara behjälplig i arrangemang anordnande av föreningen 

(Barometern Cup, Fotbollscamp etc). 
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Domaransvarig 

- Ungdomsansvarig är också ansvarig kring domare. Ansvar för att rekrytera, utbilda samt 

tillsätta domare i föreningens ungdomsmatcher, cuper och övriga tävlingar som är 

anordnade av föreningen. 

- Ansvar för att en gång under året utbilda ungdomsledarna i föreningen. 

Föreningensdomare 

- Döma föreningens ungdomsmatcher i 5-, 7- 9- och 11-spel (träningsmatcher, serie, pool- 

och cupspel). 

- Under året utbilda sig kring de domarutbildningar som föreningen arrangerar (nya 

utbildningar, fortbildningar m.m.) 

- Möjlighet till vidareutveckling som domare (regionala kurser etc). 

 

Arrangemangsgrupp 

Arrangemangsgruppen är under året behjälplig ungdomssektionen med följande aktiviteter:  

- Rekrytera ideella till föreningens arrangemang. 

- Bemanna kiosker i samband med cup, turneringar eller andra event anordnande av 

ungdomssektionen. 

- Bemanna Halva-Potten försäljning i samband med A-lagets hemmamatcher. 

- Behjälpliga övrig föreningsverksamhet. 

- Genomföra två träffar under året där man pratar arrangemangutveckling.  

Önskvärd organisation kring våra lag 5-12 år. 

Huvudtränare 2 st 

- Ansvar för planering och träning av laget under verksamhetsåret. 

- Ansvar för matchning av lagen under verksamhetsåret. 

- Ansvar för att tillsammans med sportchef ungdom se till så spelarna och ledarna kring 

laget följer det framtagna styrdokumentet med riktlinjer och värderingar. 

- Ansvarig tillsammans med föräldraledare för att kalla till föräldraträffar två gånger per år 

(HT & VT) 

- Ansvar för att anmäla lag till turneringar och cuper. 

- Vid mån av tid, behjälpliga vid föreningens regionala projekt Fotboll med hjärtat och 

sommarfotbolls camp. 

Assisterande tränare 2 st 

- Ansvarar för att lagets verksamhet fungerar och avlastar huvudtränaren vid träningar 

och matcher. Rådgivande och behjälplig vid träningar och matcher.  

- Ansvarig då huvudtränarna inte kan närvara. Ska följa Klubbens riktlinjer och värderingar. 
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- Kan även avlasta tränarna med olika typer av arbetsuppgifter t.ex. Webben, Match & 

cuparrangemang, material m.fl. 

Föräldraledare 1-2 st 

- Ansvarig för att se till så föräldragruppen fungerar kring laget. Ska följa Klubbens riktlinjer 

och värderingar. Uppgift att avlasta tränarna med olika typer av arbetsuppgifter t.ex. 

Webben, Match & cuparrangemang, material, inkomstbringande aktiviteter m.fl. 

- Ansvarig tillsammans med huvudtränarna för att kalla till föräldraträffar två gånger per år 

(HT & VT) 

- Ansvarig för att avlasta tränarna under träning med enklare uppgifter så som att prata 

med spelarna under träning och se till att dem sköter sig vid övningar och vid samlingar. 

- Föräldratränare kan också vid behov hoppa in och hjälpa till när någon ordinarie tränare 

är frånvarande. 

U13-U16 (ungdomsfotboll 9vs9 och 11vs11) 

- Två huvudtränare som inte är föräldratränare, en eller flera assisterande föräldratränare, 

en lagledare. 

- Specifik målvaktsträning en gång/vecka. 

- Tillgång till sjukgymnast vid behov (föreningens sjukgymnaster). 

- 3-4 träningar i veckan (3-4 bollpass + 1 fyspass). 

- Delta i lokalt seriespel. 

- Spela minst två nationella turneringar under året. 

- Spela en internationell turnering under året  

- Delta på inomhusturneringar anordna av föreningen. 

- Frivilligt att delta på andra cuper under året. 

- Följa utbildningsplan som är beslutad av föreningen. 

- Bedriva träning och match utifrån akademivisionen och verksamhetsinriktigt som är 

beslutad av föreningen. 

10-12 år (Pojklagsfotboll 7vs7) 

- En eller flera huvudtränare, en eller flera assisterande tränare, en lagledare. 

- Specifik målvaktsträning en gång varannan vecka.  

- Tillgång till sjukgymnast vid behov (föreningens sjukgymnaster). 

- Möjlighet till supercoach som arbetsverktyg 

- 2-3 träningar i veckan. 

- Delta i lokalt seriespel. 

- Spela minst en nationella turneringar under året. 

- Delta på inomhusturneringar anordna av föreningen. 

- Frivilligt att delta på andra cuper under året. 

- Följa utbildningsplan som är beslutad av föreningen. 

- Följa upp spelarutbildningsplan och verksamhetsinriktigt som är beslutad av föreningen. 

 



28 

 

Årsplanering årshjul: Kalmar FF Ungdom 2022 
 

 

 

                                              

Januari Februari Mars  April 
 Futsal Barometern CUP 
januari Upptakt ledare 

Akademin  
Uppdatera och informera 

• Organisation 

• struktur & 

styrdokument 

• årsplan och 

utb plan  

  
• Nya föreningskläder  

• Info Kalmar FF 

• värdegrund 

• Föräldramöte 

• Mental träning 

planering 

• Lagfoto 

Domarutbildning  
Utv Samtal akademitränarna 
Inför säsong  
Träff med alla U-lag: 
Utbildningsdagar. 

  
  
Ledarträff Ungdom: 
Utbildning erfa. Coachning 
Värdegrund och ledarskap 
Träningstider 
Matcher m.m.  
A-lags matcher uppdrag 
Planering våreld, Kalmar FF Camp 

och Fotbollsskola 
  

  
  
VÅRELD  Matchcamp 1-3 april 14 & 15 år 
16-18 april Future Cup Göteborg 
  

Maj Juni Juli Augusti 

Esbjerg fB Elite Cup 25-28 maj 

2022 U14-U16 
Nordic Leauge U13 
Ledarträff ungdomsledare 
Erfa, ledarutb kring så här 

tränar vi i Kalmar FF i olika 

åldrar. Supercoach. 
Starta upp ny Årskull 5 åringar 
 

  
Kalmar FF Dagen 
Kalmar FF Fotbollscamp 
Ålder 5-12 år. 
Mån-ons veckan innan midsommar. 

  
Saxnäs Fotbollscamp 
  

 Planera Barometern Cup 

September Oktober November December 

Ledarträff 

Grillkväll 
Planera Föreningsresa 
 

Certifiering sammanställa.  

Ungdom-avslutning 
HÖSTGLÖD Matchcamp 13 och 14 

åringar. Mitten av oktober.  
Ledarträff Ungdomsledare: 

Träningstider inomhus/konstgräs 

  

Föreningsresa 
• Hela föreningen! 

Utvärdera året 

• Förbättringsarbete 

• planering av nästa 

säsong. 

• Organisera till 

2022 

Utv. säsong 

  
Julmiddag 
  
Futsal Barometern cup 


