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Verksamhetsplaner – Vallens blåvita trappa 
 
 
Vi vill ge ”upplevelser på vägen” – fotboll och social fostran går hand i hand – och 
erbjuda mera ju äldre man blir. Detta kräver både tålamod och insatser. Vi jobbar efter 
Fotbollens hemligheter och Vallens blåvita trappa. 
 
Vi driver vår verksamhet med ledorden delaktighet, långsiktighet och förankring, vilket vi 
hoppas bidrar till en stark klubbkänsla och stolthet över föreningens aktiviteter. 
 
När vi gör upp våra verksamhetsplaner på kort och lång sikt finns det två övergripande 
dokument som styr hur vi tänker och förhåller oss. 
 
 
Idrotten vill 
 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé och riktlinjer, utgiven av Riksidrottsförbundets (RF). 

 idrott är 
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera 

 idrott består av 
träning och lek, tävling och uppvisning 

 idrotten ger 
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling 

 
 
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) 
 
Beskrivning av svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, utgiven av Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF). 
 
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad barn- och ungdomsverksamhet skall 
stå för och leda till. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, 
beprövad erfarenhet och idrottsforskning. 
 
Barn- och ungdomsfotbollen är uppdelad i ; 

 barnfotboll, upp till 12 år 
 ungdomsfotboll, 13-19 år 

 
I barnfotbollen skall barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt 
att alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ges bästa 
möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra 
verksamheten och matchresultat ska spela en mycket underordnad roll. 
 
I ungdomsfotbollen ägnas tid åt färdighetsträning och matcher på ungdomarnas 
villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en 
underordnad roll. 


