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Vision och målsättning  

Vision 

• Näset är en förening för alla som vill träna och spela fotboll. Vi 

välkomnar både killar och tjejer, så väl barn, ungdom och seniorer, 

både bredd och topp. 

• Näset skall vara det naturliga valet för alla killar och tjejer inom vårt 

upptagningsområde som vill spela fotboll. 
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Vision och målsättning  

Målsättning 

Vårt övergripande mål är:  

• Att våra killar och tjejer, var och en utifrån sina egna förutsättningar, 

utvecklas till bra människor och fotbollspelare. Vi vill ge alla barn och 

ungdomar chansen att uppleva Näsets klubb-känsla, glädje och 

gemenskap. 

• Fotbollsverksamheten ska under ungdomsåren bedrivas under roliga 

former som leds av engagerade, positiva, utbildade ledare. 

• From 12 års ålder ska de som vill göra en utökad satsning på fotbollen 

ges möjlighet till detta. 

• Vi vill skapa en gemensam spelidé om hur fotboll ska spelas.   

• Vår ambition är att merparten av spelarna i våra två A-lag skall bestå 

av egna produkter och att båda lagen skall spela i det nationella 

seriesystemet.  
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Organisation klubben 

Marknadsråd 

Tomas/Patrik/
Staffan 

Näsetloppet 

Sponsorer 

Sara 50% 

 

Styrelsen 
  Tomas/Patrik/Staffan Per    Lena     Kenth    Ulrik 

              Marknad       Ekonomi  Personal  Fotboll      

Klubbchef 

Stefan M 

Fotbolls-verksamheten 

Personal 

Ekonomi 

Anläggning 

Fotbollsråd 

Kenth m fl 
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Organisation 

Fotbollsverksamheten  

 

Klubbchef 

Stefan Mildaeus 

 

Herr Sektion  

Senior & 

U-trupp 

Dam Sektion 

Senior &  

U-trupp 

Pojk Utv 
sektion 

12-16 år 

Flick Utv 
sektion 

12-15 år 

Ungdom sektion 

Killar & Tjejer 

5-11 år 

Kansli/Vaktmästare/
Arrang 

Ingbritt Lundqvist 

Albert Allen 

Sara Nilsson (50%) 

Fotbollsansvarig 

Kenth Ohlsson 

Fotbollsråd 

Kenth Ohlsson  

Stefan Mildaeus 

Sara Nilsson 

Arno Strandberg  

David Eklöf  

Marie Karlsson 

Henrik Leinerud 
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Riktlinjer 

Riktlinjer Ungdomar, 3-, 5- & 7-manna fotboll 
 

• Fotbollsträningen börjar som lek vid 5 års ålder.  

• From 6 år blir det organiserad träning en gång i veckan och trappas 

kontinuerligt upp under ungdomsåren. 

• Grundregeln är att ungdomarna redan från uppstart: tränar och spelar med sin 

åldersgrupp. 

• Alla spelare ska erbjudas lika speltid (3- & 5-manna).  

• Alla spelare med godkänd träningsnärvaro ska erbjudas lika speltid (7-manna). 

• Vi skall bedriva bra fotbollsverksamhet på ett lekfullt sätt och därmed verka för 

ett bestående intresse för fotboll och för klubben. 

• Vår klubb bedriver bredd-verksamhet, vilket gör att vår verksamhet är öppen 

för alla som vill vara med och spela. 

• Vår ungdomsverksamhet bygger på aktivt deltagande av engagerade 

föräldrar. Fram till tonåren förutsätts merparten av alla ledare vara föräldrar. 
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Riktlinjer 

Riktlinjer Pojk & Flick Utv 9- & 11-manna fotboll 
 

• Eftersom våra A-lag huvudsakligen skall bestå av egna produkter så skall vi 
sträva efter att ha minst ett representationslag i samtliga åldersgrupper. 

• Första året i 9-manna ska spelare med godkänd träningsnärvaro erbjudas lika 
speltid. 

• Från 13 år upp till junior ska alla uttagna till match ha speltid.  

• Vår ambition är att ett lag i varje åldersgrupp skall etablera sig i klass 1, i 
Göteborgsserierna. Detta innebär att spelare med hög ambitionsnivå kan ges 
möjlighet att träna och spela med äldre åldersgrupper.  

• Vid årskullar med många spelare skall vi sträva efter att alla skall få möjlighet att 
spela i ett lag som motsvarar deras egen förmåga. 

• Som ett led i spelarutvecklingen ska det förekomma både en dialog och utbyten 
mellan åldersgrupperna. 

• För ambitiösa spelare kommer vi även att erbjuda utökade träningsmöjligheter 
som leds av utbildade tränare som inte ingår i lagets ordinarie tränarstab. 

• Fr.o.m. 15 år är ambitionen att inte ha föräldrar som ansvariga tränare. 
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Riktlinjer 

Riktlinjer Herrar och Damer Senior & U-trupp 
 

• Båda våra A-lag skall spela i det nationella seriesystemet.  

 

• Eftersom våra A-lag huvudsakligen skall bestå av egna produkter så skall vi 
sträva efter att ha minst ett representationslag (u-trupp). 

 

• Vår ambition är att vår U-trupp skall etablera sig i klass 1, i 
Göteborgsserierna. Detta innebär att spelare med hög ambitionsnivå och 
färdighetsnivå skall ges möjlighet att träna och spela med äldre 
åldersgrupper. 

 

• Egna produkter som uppnått seniorålder och som inte vill fortsätta som 
spelare uppmuntras att verka som ledare i vår förening. 
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Riktlinjer 

Riktlinjer inom fotbollen för Näsets SK 
• Vi vill skapa en gemensam syn för vilken typ av fotboll klubben ska stå för. 

• Våra spelformer i respektive årskull ska följa vår gemensamma spelidé. 

3- och 5-manna:  

• Spela och träna fotboll under roliga former, alla ska prova på målvaktsrollen i 5-manna. 

7-manna:  

• Lite mer fokus på organisation men fortsatt spel på flera positioner. 

• Start av specifika MV-träningar och externa domare (ej ledare/föräldrar) vid matcher. 

9-manna:  

• Lite mer fasta positioner men alla som vill prova på flera positioner ska få möjlighet att 

göra detta. 

• Utveckla spelidén, koppla på talangträning, deltagande i spelarlyft, fortsatta specifika 

Mv-träningar.  

11-manna:  

• Fortsätta utvecklandet av spelide, ge möjlighet till fortsatta talangträningar och specifika 

MV-träningar.  
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3-manna 

Flickor/pojkar  

6-7 år 

5 –manna 

Flickor/pojkar  

8-9 år 

7-manna 

Flickor/Pojkar  

10-11 år 

9-manna 

Flickor/pojkar  

12-13 år 

11-manna 

Flickor/pojkar  

14-16 år 

11-manna 

Flickor/pojkar  

17-19 år 

Alla spelar, tränar 

och leker 

tillsammans oavsett 

mognadsnivå och 

intresse. 

 

Nivåindelning på 

träning kan 

förekomma 

oregelbundet, 

prioritera att hålla 

ihop gruppen 

Nivåindelning efter 

intresse, färdighet 

och ambition. 

Jämna lag utan 

geografisk 

indelning.   

Lagstyrka – 

barnen får 

möjlighet att 

prova olika 

miljöer (70-30) 

Lagstyrka – 1,2,3-

lag ok.  

Kontinuerlig 

uppföljning och 

kommunikation 

Spel och träning sker 

med sin egen 

åldersgrupp.  

Lagen är ej 

åldersindelade. 

Nivåindelning 

på träning 

Lagstyrka/ 

förenings 

styrka 

Utbyten 

mellan 

åldersgrupper 

Nivåindelning 

förekommer 

regelbundet. 

Individuell 

utvecklings-

träning 

Varje spelare 

utvecklas i sin 

egen takt i sin 

egen 

träningsgrupp

. MV-träning 

kopplas på i  

7-manna. 

Talangträning 

Spelarlyftet 

Fotbollsgymn. 

Spel och träning sker 

med sin egen 

åldersgrupp. Behov 

hämtas underifrån. 

Som ett led i 

spelarutvecklingen 

förekommer utbyten 

mellan 

åldersgrupperna 

Talangträning 

ska erbjudas 

spelare som vill 

satsa på 

fotbollen. 

Spelarlyftet & 

Fys träning. 

Spel 

System / 

Serier 

Inget position 

Spel 

3-manna  

M-alliancen 

1+2+2 

5-manna  

M-alliancen 

1+2+3+1 

7-manna 

GFF:s serie   

1+3+2+3 

9-manna 

GFF:s serie   

1+4+3+3 

11-manna 

GFF:s serie   
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