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Spelarutbildning 
 
 
Vi jobbar efter Fotbollens hemligheter och Vallens blåvita trappa när det gäller utbildning 
av våra spelare. 
 
Vi vill ge ”upplevelser på vägen” – fotboll och social fostran går hand i hand. 
 
Utvecklingen av enskilda spelare, som så småningom skall konkurrera om en plats i våra 
representationslag, är av mycket högre vikt än kortsiktiga resultat för laget. 
 
Vi erbjuder de som ingår i vår verksamhet att utvecklas till harmoniska människor som 
klarar sej väl både på och utanför fotbollsplanen. 
 
Väl medvetna om vårt sociala ansvar jobbar vi för att skapa en "vi-känsla" hos samtliga 
inblandade - såsom ledare, spelare, styrelse, föräldrar, näringsliv mm. 
 
Vi vill att ; 

 alla ungdomar i vårt upptagningsområde som vill spela fotboll skall ges den 
möjligheten 

 det skall vara en morot för våra spelare att kunna avancera till attraktiva 
seniorlag i egna föreningen 

 de som väljer att inte fortsätta upp till seniorverksamheten har fått positiva 
upplevelser och ljusa minnen att med sej framöver i livet 

 de ambitiösa och lovande spelarna ges chans till extra träning med äldre 
träningsgrupp eller talangträningsgrupp 

 de spelare som blir uttagna till distrikts- och / eller landslag stöttas och 
uppmuntras att delta 

 
 
Fem K och ett A 

 kamratskap 
 kämpa 
 kul 
 kunnande 
 koncentration 
 avspänd teknik 

 
 
 
 

Du missar 100% av alla de skott du inte skjuter 
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Spelarutbildning 
 
 
Förutom den rena fotbollsutbildningen genomförs varje år olika utbildningar, genom 
föräldrarepresentanternas försorg, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 
 
 
Föreningsträdet används som bas ; 

 12 år – mitt lag 
kompisskap, etik och moral, stress och press 

 13 år – fotbollskunskap 
termer, utveckling samt drogföreläsning 

 14 år – kost och skador 

 15 år – min förening 
föreningskunskap samt domarutbildning 

 16 år – framtiden 
vad händer sen junior och senior, framtidens ledare 

 
Den breda ungdomsverksamheten är basen för rekrytering av seniorspelare och ledare. 
 


