
Information angående  
Näsets SK´s & Utsiktens BK´s 
samarbete. 
 

 
Detta är en praktisk beskrivning på hur samarbetet ser ut. Vilka kriterier som gäller och vad 
som är viktigt att veta.  
 
Under året som våra killar i Näsets SK är 15 år gamla så börjar processen efter årsskiftet med 
förberedelser inför akademispåret i de praktiska delarna. NSK & UBK lägger tillsammans med 
aktuella ledare upp ett rotationsschema för aktuella spelare. En stor del av spelare ska få en 
möjlighet att ingå i detta rotationsschema men inte alla spelare i truppen. Vi gör tillsammans 
med ledare en bedömning enligt vissa kriterier som ska uppfyllas för att kunna delta. Dessa 
kriterier gäller kring kompetens, ambition och vilja.  
 
Villkor för att spela i Utsiktens akademi 
 

1. Hög teknisk förmåga (första touch, passningsspel, täcker boll). 
2. Hög spelförståelse (positionssäkerhet, ”läsa” vad som händer på plan och hamna i 

rätt position). 
3. Hög förmåga till samarbete (kommunikationsförmåga, kollektiv ödmjukhet). 
4. Spetskompetens (kan avgöra en situation till egen fördel (fart, teknik, skott, dribbling, 

spelförståelse eller annat). 
5. Hanterar planering av skolarbetet så att det kan kombineras med fotboll på 

elitförberedande nivå. 
6. Träningsnärvaro över 90 %. 
7. Håller sig uttagningsbar (skadefri) – sköter rehabilitering disciplinerat. 
8. Sköter vila (sömn) och kost medvetet för att optimera den fotbollsmässiga 

utvecklingen. 
9. Planerar semestrar utifrån den fotbollsmässiga planeringen. Semester under 

uppehåll. 
10. Uppvisar god attityd till sig själv, lagkamrater, ledare, domare, publik och 

motståndare (gnäller inte)  
 
Årsplanering: 
 
Q1: Dialog inleds och förutsättningar presenteras.  
Q2: Rotationsschema sätts och implementeras gradvis. 
Q3: Rotationsschema intesifieras och utvecklas.  
Q4: Enskilda spelare tar större roll och får fler chanser. Platser erbjuds de spelare som når 
kriterier. Utsikten tränare deltar på truppens träning för att se alla spelare.  
 
Akademin har rätt att ta in spelare i förtid om NSK godkänner. De kan även ta in spelare i 
efterhand som har utvecklats enligt bra kurva och kan alltså få en chans senare.  



FAQ 

 
Har Näset ett visst antal platser till förfogande som NSK bestämmer över? 
Svar: Nej, NSK kan inte bestämma vem som ska få en plats i akademin. Alla spelare tas in 
enligt nivå. Den fördelen som NSK har är att vi har mer tid att visa upp våra spelare i en trygg 
hemmamiljö. 
 
Vad är Näsets fördelar med samarbetet? 
Svar: Näsets fördelar med samarbetet är att våra pojkspelare kan fortsätta utvecklas i en 
hemmamiljö istället för att åka genom staden till annan förening. Detta för att sedan ha 
möjlighet att ta en plats i Utsiktens akademi som i dagsläget har en bra ståndpunkt i 
Göteborgsområdet.  
 
 
 


