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Policy för ungdomstränare 

1. Allmänt 
Med ungdomstränare menas spelare i Saltsjöbadens IF som genomgått och blivit godkänd i lägst 

utbildningen ”Avspark” (tidigare steg 1) anordnat av Stockholms Fotbollförbund.  

I vissa fall kan en spelare betecknas som ungdomstränare utan att ha gått en utbildning i 

Stockholms Fotbollsförbunds regi. Detta genom att erhålla ett lämplighetsintyg från 

Saltsjöbadens IF:s sportchef. Ambitionen ska då vara att gå minst ”Avspark” under innevarande 

säsong.  

En ungdomstränare ska ständigt vilja utvecklas och vidareutbildas. Utbildningar sanktionerade 

av StFF betalas av Saltsjöbadens IF mot uppvisande av kvitto. Glöm ej att spara intygen på 

genomförda utbildningar. Bokning av kurser sker via sektionsstyrelsens representanter. Klubben 

arrangerar även kurser på Saltsjöbadens IP.  

Utifrån kunskapsnivå, ålder och mognad kommer ungdomstränarna varje år att indelas i de 

åldersgrupper som är lämpliga för aktuell ungdomstränare. För detta ansvarar sportchefen.  

Kom ihåg att som tränare är man ett föredöme för de man tränar och en ambassadör för SIF 

Fotboll.  Det är därför viktigt att alltid uppträda schysst med respekt för både aktiva och vuxna. 

På samma sätt ska vuxna visa respekt för ungdomsledare.  

 

2. Sportchefen 

Sportchefen är ansvarig chef och närmaste kontaktperson.  Hen är den som stöttar med t ex 

träningsupplägg eller hur störande individer bör hanteras i syfte att få till bästa möjliga träning.  

Hen är också den som bedömer tränarnas insatser för tränarnas utveckling, eller om så är 

befogat, t ex genom återkommande sena ankomster eller inaktivitet som ledare, i vissa fall kan 

besluta om avdrag på lön (dock ej utan att tillsägelse skett). 

 

3. Riktlinjer 

Det finns ett antal regler för ungdomstränare på träningar och matcher i Saltsjöbadens IF. Följer 

man inte dessa utgår ingen ersättning för den träning eller match man leder. Som 

ungdomstränare ska man:  

 Bära fotbollskläder inklusive fotbollsskor, företrädesvis Saltsjöbadens profilkläder med 

klubbmärke. 

 Vara i tid, senast 15 minuter innan träning eller samlingstid för match. 

 Inte ägna sig åt annat (mobiltelefonen ska t ex endast användas om det är som ett 

hjälpmedel för aktiviteten). 
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3. Ersättningar 
Ungdomstränaren håller reda på vilka aktiviteter den deltar i, och rapportera i arvodesblanketten 

för utbetalning.  Ersättning utgår för Training Camp och Fotbollsskolan samt lagträning.   

För att ersättning av matchledning (t ex St Erikscupen, cuper och turneringar) ska ske krävs 

särskild överenskommelse med sportchefen. Det går till så att ungdomsledare och vuxenledare 

tillsammans planerar det matchspel som ungdomsledaren ska medverka i förutom träningen 

under hela kalenderåret.  Ingen ersättning utgår för möten för enskilda lag eller ledarmöten 

anordnade av Saltsjöbadens IF.   

Baserat på gemensam planering godkänner sportchefen ett maximum för den ersättning som kan 

erhållas per kalenderår.  Ersättning utöver detta tak görs inte, varför det är viktigt att planera sina 

insatser tillsammans med vuxenledarna så att taket nås lagom till juluppehållet i december.  

Ersättningen är individuell för varje tränare. Den baseras på ålder, utbildningsnivå, kompetens, 

erfarenhet och engagemang. Lönerevideringar har fastställda datum till 1:a januari, 1:a april och 

1:a augusti. I dagsläget är ersättningen 50 kr/tillfälle för en tränare utan utbildning och erfarenhet 

och den högsta ersättningen är för närvarande 160 kr/tillfälle.  

Från och med 2014 gäller följande ersättning för de olika aktiviteterna:  

 

 Träning  

Ersättning utgår med grundlönebeloppet 

 

 Hemmamatch (endast om på förhand godkänt av sportchefen) 

o 5-7-manna:  Ersättning utgår med grundlönebelopp.  

o 9-11-manna: Ersättning utgår med 1,5 gånger grundlönebelopp. Exempel om man 

tjänar 100 kr per tillfälle så får man 150 kr för en hemmamatch.  

 

 Bortamatch (endast om på förhand godkänt av sportchefen) 

o 5-7-manna:  Ersättning utgår 1,5 gånger grundlönebelopp.  

o 9-11-manna: Ersättning utgår med 2 gånger grundlönebelopp. 

 

 Turnering (endast om på förhand godkänt av sportchefen) 

Ersättning utgår med 3 gånger grundlönebelopp per dag med flera matcher. Om endast en 

match spelas en dag utgår motsvarande Bortamatch enligt ovan.  

 

 Inomhusturnering (endast om på förhand godkänt av sportchefen) 

Ersättning utgår motsvarande en Bortamatch enligt ovan per dag eftersom matcherna är 

så korta.  
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 Fotbollsskolan  

Ersättning utgår också efter samma principer som med lagträning, d v s den är 

individuell. Ersättningen är densamma som för lagträning om en tränare gör både och. 

Huvudansvarig och huvudledare erhåller ersättning enligt särskild överenskommelse med 

sportchefen. 

 

 Training Camp  

Ersättning utgår efter samma principer som ovan med en veckolön. För närvarande är 

löneintervallet 2000 kr – 5000 kr. Huvudledare och assisterande huvudledare erhåller 

högre ersättning efter särskild överenskommelse med sportchefen. 

 

Ersättningen förutsätter schysst uppträdande, att man är i tid och med under hela aktiviteten.  

Förhinder ska meddelas vuxenledare och eventuella medtränare i så god tid som möjligt. 

Sportchefen ska också meddelas vid förhinder gällande Fotbollsskolan eller Training Camp.  

 

4. Uppföljning och kontakt 

Som ungdomstränare är det viktigt att deltaga på de möten som föreningen anordnar, naturligtvis 

de allmänna men även speciella tränarmöten. Detta för att vara uppdaterad på aktuell information 

i klubben, ge feedback på hur det går i det lag man leder, utbyta erfarenheter mellan tränare och 

mycket annat.  

Ungdomstränarmöten ska ske minst en gång per termin och leds av sportchefen. 


