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Hässelby SK FF som förening
Hässelby SK FF är en lokalt förankrad idrottsklubb som
ständigt strävar efter att ta ett stort, socialt ansvar samt
förena detta med tydliga, sportsliga mål. För oss är det
självklart att alla som vill spela fotboll ska få göra det i
Hässelby SK och därför är vår vision lika enkel som självklar:

”Så många som möjligt – så länge som möjligt”
Detta ställer självklart krav på oss som förening att ha en
tydlig idé om hur vi vill bedriva vår fotbollsutbildning samt
att vi erbjuder en trygg miljö som främjar individuell
utveckling. Vi vill vara med och bidra till att utveckla
morgondagens vuxna Hässelbyare, oavsett om de satsar
på fotbollen eller någon annan aktivitet. Vi vill vara
klubben ”mitt i byn” det självklara valet för Hässelbys barn
och ungdomar.

Vår ledord och dess definitioner
 Kamratskap = Alla får vara med och idrotta oavsett
kunskapsnivå
 Kul = Vi värderar leken högt och är övertygade om att
möjligheterna till både individuell och gemensam
utveckling ökar genom att också ha roligt.
 Kvalitet = Välutbildade ledare och en stark
administrativ support från kansli och förening, skapar
förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna
vara med i HSK så länge som möjligt.

Hässelby SK FF - Ungdom
Hässelby SK har alltid ungdomsverksamheten högst upp på
agendan. Föreningens drivkraft är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att barnen och ungdomarna i vårt
närområde kan utvecklas som fotbollsspelare. Genom att ha
ungdomssidan högt på agendan möjliggör vi även fortsatt
spel på junior-, senior- och veterannivå.

” HSK fotboll har som riktlinje att alla barn i
Hässelby som vill träna och spela fotboll, ska
erbjudas möjlighet till detta. Detta kan dock
vara svårt om träningsgruppen är stor, vilket
innebär att fler föräldrar behöver engageras för
att möjliggöra det.”
För oss är det självklart att det finns en röd tråd genom
hela föreningen och att alla lag får möjlighet till samma
förutsättningar att utvecklas. Därför har vi identifierat fyra
framgångs-faktorer som vi strävar efter. Historien har lärt
oss att om lagen lyckas uppfylla dessa fyra faktorer så blir
fotbollsresan både roligare, bättre och möjliggör för fler att
vara med längre.

Framgångsfaktorer för lagen
Framgångsfaktorer är:
 Rätt utbildade tränare och lagledare
 Bred förståelse för HSK filosofin
 Fungerande lagorganisation och ett stort föräldraengagemang
 Deltagande på HSK-arrangemang för att stärka
känslan av att vara med i något större.

”För Hässelby SK är samtliga ungdomar, ledare,
föräldrar och sponsorer kulturbärare för
Hässelby SK och vår filosofi. Vår ambition är att
alla, oavsett var man än befinner sig i världen,
ska vara en stolt ambassadör för Hässelby SK.”

HSK’s fotbollsfilosofi

”Utveckling är överordnat resultat”
Vår målsättning är att möjliggöra utveckling för den
enskilda individen. Detta ställer krav på våra ledare att
ständigt vilja utveckla samt se möjligheterna i varje unik
person. För oss går alltid prestation före resultat i den
enskilda matchen. Vi vill vara en motpol till den
resultathets som råder i alltför stor utsträckning i dagens
ungdomsfotboll. Detta ska genomsyra hela vår
ungdomsverksamhet vid varje träning samt matchtillfälle.

Vi vill spela en passningsorienterad fotboll längs marken och
därmed utveckla våra ungdomsspelare att blir bra i
bollbehandling. Vi vill starta spelet nerifrån målvakt för att
öka antalet tillfällen då spelarna ges möjlighet att göra
något konstruktivt med bollen. HSK’s spelare ska
uppmuntras till att såväl utmana sina motståndare i försvarszon som att slå vågade passningar oavsett vart på planen
de befinner sig. Detta ökar möjligheterna att på sikt få
trygga och välutbildade fotbollsspelare.

Våra tränare ska uppmuntra spelarna att hela tiden våga
göra nya saker på fotbollsplanen. Det ska finnas acceptans
för felbeslut då även den sortens beslut är en bra utbildning
för den fortsatta utvecklingen. HSK tar tydlig ställning för att
sätta utvecklingen för den enskilda individen i centrum.
Segrar i enskilda matcher är därför av sekundär betydelse.

”Vi uppmuntrar att lagen samarbetar, både inom den egna åldersgruppen och i närliggande
åldersgrupper samt att alla spelare får de utmaningar som de behöver för att utvecklas.

Vår likabehandlingsplan
Villkoren och förutsättningarna är lika för alla medlemmar
och alla behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet eller andra individuella
förutsättningar.

Exempel på likabehandling
 Behov styr tilldelning av material
 Resurser (material, ekonomiska medel) , träningstider
tilldelas utifrån samma principer.
 Alla får samma information
 Alla spelare får vara med oavsett hur långt de kommit i
sin fotbollsutveckling
 Spelare erbjuds extra teknikträning utifrån samma
principer
 Alla lag får samma uppmärksamhet samt
engagemang

Att vara ledare
Att vara ledare i HSK innebär:
 Att du är medlem i föreningen
 Att du är en självklar ambassadör för HSK filosofin och
strävar efter att utveckla föreningen och spelarna
utifrån var och ens förutsättningar
 Att du är en god förebild för ungdomarna och är
positiv och uppmuntrande
 Att du förstår och agerar efter HSK filosofin
 Att du tar ansvar för den löpande verksamheten i laget
 Att du håller dig informerad om föreningens
verksamhet och närvarar vid ledarträffar
 Att du aktivt tar del av andra ledares erfarenheter
 Att du samarbetar med andra ledare
 Att du om du är ansvarig tränare genomgår C
utbildningarna vi erbjuder kostnadsfritt.

Att vara tränare i HSK ur ett spelarperspektiv
innebär:
 Att du sätter spelaren i centrum
 Att du avstår från att bedöma spelarna i förhållande till
varandra då ambitionsnivå, intresse och
fotbollskompetens snabbt kan förändras
 Att du instruerar spelare på ett positivt och konstruktivt
sätt
 Att du motverkar toppning
 Att du låter spelare turas om att starta matcherna

”Vi är stolta över att föräldrar tar ett aktivt
ansvar för HSK och dess spelare genom att bli
ledare. Därför investerar vi i våra ledare och all
utbildning inom ramen för HSK är således
kostnadsfri.”

Att vara ledare
”Vår målsättning är att våra ledare ska vara
självklara kulturbärare för HSK filosofin i alla olika
sammanhang, på och utanför fotbollsplanen.”
Nyckelfrågor för tränaren att ställa sig själv efter
en träning:








Har jag sett alla idag?
Har alla varit delaktiga?
Har gruppen varit trygg?
Har jag uppmuntrat alla att göra sitt bästa?
Har mitt beröm varit äkta?
Har jag varit tydlig?
Har jag varit en bra förebild?

Att vara ledare
”Individanppassad träning = spelaren i centrum”
Alla barn utvecklas olika. Mellan två olika barn som är födda
samma år kan det skilja nästan ett år kronologiskt, medan
den fysiska och psykiska utvecklingen kan skilja upp till flera
år. Så långt det är möjligt ska träningen därför anpassas till
den inlärningshastighet, kunskapsnivå och mognadsnivå den
enskilde spelaren har. Alla behöver få lyckas och känna
bekräftelse samt få utmaningar utifrån sina förutsättningar.

HSK rekommenderar att på träning nivåindela spelarna efter
nuvarande kunskapsnivå i de sammanhang där det tillför något
fotbollsmässigt, t.ex. vid smålagsspel samt vid övningar där ett
flertal spelare samverkar med varandra. Det är dock viktigt att
man inom en träningsgrupp arbetar för att skapa en känsla av
samhörighet och att bygga upp en lagkänsla, därför bör inte
grupperna vara statiska.

I matchsammanhang är seriespelet nivåindelat fr.o.m. P/F 10.
HSK’s målsättning är att alla spelare ska spela merparten av
Toppning = när en eller flera spelare får oacceptabelt lite speltid sina seriematcher på ”sin” nivå, d.v.s. med och mot spelare som
i en match och detta görs medvetet av tränaren som ett led i
befinner sig på en likartad fotbollsmässig kunskapsnivå. För att
att uppnå ett bättre resultat”.
stärka sammanhållningen är det dock viktigt att man aldrig har
fasta matchlag inom en träningsgrupp. En rotation av spelare
mellan olika nivåer bör alltid förekomma.
Individanpassning = Att organisera
träningsgrupperna/årskullarna så att spelarna i träning och/eller
Vi rekommenderar också att man inte bara spelar match med
match tränar/spelar med och mot spelare som befinner sig på
nivåindelade lag utan att man även deltar i cuper och
en liknande fotbollsmässig kunskapsnivå”.
matcher med lag där spelarnas kompetenser är på olika
nivåer.

Att vara spelare
Att vara spelare i HSK innebär:













Att du är medlem i föreningen
Att du kommer i tid till träningar och matcher
Att du har med sig rätt utrustning och är väl förberedd
Att du lyssnar på sina tränare/ledare samt litar på
deras kunskap
Att du visar, lagkamrater, motståndare och domare
respekt och har en positiv inställning till dessa, genom
att t.ex. alltid tacka motståndare och domare efter
match
Att du om man inte kan delta på träning eller match så
meddelar du det i god tid
Att du deltar i olika lagaktiviteter
Att du håller rent och snyggt omkring dig
Att du ser dig själv som en ambassadör för HSK och
föregår med gott exempel även utanför fotbollsplanen
Sist men inte minst att du tycker det är kul att spela
fotboll och att du är med för att du själv vill det.

”Spelarna är självklart de viktigaste
medlemmarna som vi har i HSK. Vi vill att våra
spelare ska känna sig trygga, känna att de
utvecklas och inte minst har roligt”

Att vara förälder
Att vara förälder till spelare i HSK innebär:

Föräldrar och andra vuxnas närvaro innebär:

 Att visa intresse för barnens aktiviteter och närvara vid
föräldramöten
 Att ta del av HSK filosofin och förstå vilken förening man
blir del av
 Att hålla sig informerad om lagets verksamhet och
aktiviteter
 Att ansvara för transport till matcher och cuper
 Att själv ta ansvar att hitta ersättare som kan köra sitt
barn vid eventuella förhinder
 Att ställa upp när laget ansvarar för aktiviteter i
föreningens regi
 Att bidra med sådant som kan komma föreningen till
nytta
 Att låta lagets ledare bestämma på träningar och
matcher
 Att vid behov hjälpa till på träningar och matcher

 Det stärker spelarens självkänsla genom att ge beröm
och finnas tillhands
 Heja och stötta på HSK
 Respektera domarens beslut

”Ett barn – en förälder”
Syftar till att ta ansvar för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för såväl sitt eget barn som andras barn att delta
och utvecklas i HSK’s verksamhet. Att vara en förälder till en
spelare i HSK innebär att man innehar den viktigaste
supportfunktionen som finns, till föreningen, ledarna samt
laget.

Sportsligt fokus 6-9 år
”Vi vill på ett lekfullt och engagerat sätt få
barnen att tycka det är roligt med träningen i
HSK och därigenom lägga grunden för ett
livslångt intresse.”

Fotbollsglädje:
 Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt
sätt.
 Regelrätt träning är underordnad leken som
inlärningsmetod.
 Viktigaste uppgiften är att skapa passion och
motivation.
 Att behärska kroppen i olika rörelsemönster ger en bra
grund för långsiktig utveckling i fotboll.

Sportsligt fokus 6-9 år fortsättning
Fokus träning:












Hög aktivitet och många bollkontakter
Enkla övningar
Små ytor
Korta samlingar
> 50% funktionell träning (spelträning)
Variation
Lek!
Positiv feedback och uppmuntran
Ge utrymme för barnens fantasi
Få och tydliga anvisningar, använd frågeteknik
Uppmärksamma alla

Fokus match:









Enkla rutiner och genomgångar
Jämna matcher, jämnstarka lag
Lika speltid för alla, max 9 spelare kallas till match
Inga fasta positioner, gäller även målvakt
Spela som vi tränar, matchen är ett inlärningstillfälle
Låt spelarna lösa matchsituationen
Fokus på prestation, att göra sitt bästa
Fair Play

HSK riktlinjer:







HSK Fotbollsskola för 6-åringar
Föräldradrivna Kvarterslag för 7-9 åringar
Sträva efter att vara minst en tränare på 8 barn
Träning 1-2 gånger per vecka
7-åringar spelar match i Hässelbyligan (intern serie)
8-9 åringar spelar match i S:t Erikscupen (StFF) en serie
per 10 spelare.

Sportsligt fokus 10 -12 år
”Fortsatt stort fokus på övningar som präglas av
glädje och kamratskap. Då stor motorisk
utveckling sker under denna åldersintervall är
det viktigt att man tränar koordination. I denna
ålder läggs större vikt på spelförståelse samt
samarbete mellan spelarna.”

Träna för att lära:
 Den gyllene åldern för motorisk inlärning.
 Barnen börjar förstå vad träning innebär och långsamt
börjar den få betydelse i kombination med leken.
 Träning är fortsatt det viktigaste momentet för
utveckling, även om match på barnens villkor är en
naturlig del av fotbollen.
 Skillnaderna mellan olika barn ökar under den här
perioden eftersom de mognar i olika takt.

” Barnen har olika intresse och ambition
gällande sitt fotbollsspelande och från 10 års
ålder så erbjuder HSK föreningsdrivna
extraträningar utöver träning med det egna
kvarterslaget, för dem som har hög
motivation.”

Sportsligt fokus 10-12 år fortsättning
Fokus träning:

HSK riktlinjer:

Hög aktivitet och många bollkontakter
Enkla övningar
Små ytor
Korta samlingar
> 50% funktionell träning (spelträning)
Positioner under spelträning
Variation
Positiv feedback och uppmuntran (låt även spelarna
ge feedback till varandra)
 Ge utrymme för barnens fantasi
 Få och tydliga anvisningar, använd frågeteknik
 Uppmärksamma alla















Fokus match:
 Enkla rutiner och genomgångar
 Jämna matcher, anmäl er till rätt svårighetsnivåer
 Lika speltid för alla, max 11 spelare kallas till 7-manna
match, max 13 spelare till 9-manna match
 Inga fasta positioner, gäller även målvakt
 Spela som vi tränar, matchen är ett inlärningstillfälle
 Låt spelarna lösa matchsituationen
 Fokus på att göra sitt bästa
 Fair Play

Föräldradrivna Kvarterslag
Sträva efter att vara minst en tränare på 10 barn
Träning två gånger per vecka
HSK erbjuder en extraträning i föreningsregi för
motiverade spelare från 10 års ålder.
 Match i S:t Erikscupen (StFF) en serie per 10-12 spelare.

Sportsligt fokus 13 -14 år
”Nu börjar spelarna på riktigt ta till sig spelet
och större vikt läggs vid genomgångar innan
träning. Konstruktivt förmedlas vad som
förväntas av spelarna under kommande pass
och det kommuniceras i positiva ordalag.
Fortsätta lägga vikt på spelförståelse.”

Träna för att lära:
 I den här åldern börjar en del ungdomar vara redo för
att ta ett större språng i utvecklingen.
 Även om spelaren börjar blir relativt kompetent på
vissa moment så återstår mycket träning och
insamlande av erfarenhet.
 Det är fortsatt viktigt att fokusera på utveckling - att
vinna matcher är underordnat.
 Både träning och matcher ska uppmuntra till individuell
utveckling för alla spelare, oavsett kompetens.

” Det sker ett ökat fokus på den enskilda
ungdomens färdigheter och mognadsprocess.
På pojksidan ersätts kvarterslagsstrukturen med
ett förstalag och 1-2 bastrupper. På flicksidan
kan det bli aktuellt att slå ihop ett par
åldersgrupper.”

Sportsligt fokus 13-14 år fortsättning
Fokus träning:
Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter
Enkla övningar med fokus på kvaliteén
Små och stora ytor
Korta samlingar
> 50% funktionell träning (spelträning)
Positioner under spelträning, variation
Positiv feedback och uppmuntran (låt även spelarna
ge feedback till varandra)
 Tydliga anvisningar, använd frågeteknik
 Uppmärksamma alla
 Uppmuntra och utmana spelarnas egna
beslutsfattande.








Fokus match:

 Rutiner och genomgångar
 Jämna matcher, anmäl er till rätt svårighetsnivåer
 Lika speltid för alla, max 13 spelare till 9-manna match,
max 15 spelare till 11-manna match
 Inga fasta positioner, gäller även målvakt.
 Spela som vi tränar, matchen är ett examenstillfälle
 Låt spelarna lösa matchsituationen
 Fokus på att göra sitt bästa
 Fair Play

HSK riktlinjer:

 Fortfarande stort föräldraengagemang även om
tränarstaben nu delvis kan bestå av från föreningen
utsedd huvudtränare till förstalaget.
 Sträva efter att vara minst en tränare på 12 barn.
 Träning 2-4 gånger per vecka.
 Match i S:t Erikscupen (StFF) en serie per 13-15 spelare.
 HSK vill erbjuda spelare seriespel i svårighetsnivåer som
passar alla, normalt div 2-5.

Sportsligt fokus 15 -16 år
”Spelarna befinner sig nu i en ålder där de fullt
ut ska förberedas för junior- och seniorspel.
Fortsatt fokus på att utveckla spelarnas teknik.
Spel utgörs ofta av positionsspel för att utveckla
spelförståelse m.m. Nu sker också en
kontinuerlig dialog med juniortränare och
verksamhetschef ungdom om bl.a.
träningsplanering.

Träna för att lära:
 I den här åldern börjar en del ungdomar vara redo för
att ta ett större språng i utvecklingen.
 Träningsmängd och fokus ökar.
 Även om spelaren börjar blir relativt kompetent på
vissa moment så återstår mycket träning och
insamlande av erfarenhet.
 Det är fortsatt viktigt att fokusera på utveckling – att
vinna matcher är underordnat.
 Både träning och matcher ska uppmuntra till individuell
utveckling för alla spelare, oavsett kunnande.

” Alla ska få möjligheten att spela men vi ställer
krav på spelarna och låter träningsflit,
inställning och kompetens avgöra i vilken
omfattning man blir kallad till match. Spelare
kan komma att flyttas upp till Juniortrupp om
ledare och verksamhetschef ungdom anser
det vara det mest utvecklande för individen”

Sportsligt fokus 15-16 år fortsättning
Fokus träning:












Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter
Enkla övningar med fokus på kvaliteén
Små och stora ytor
Korta samlingar
> 50% funktionell träning (spelträning)
Positioner under spelträning, variation
Positiv feedback och uppmuntran (låt även spelarna
ge feedback till varandra)
Tydliga anvisningar, använd frågeteknik
Uppmärksamma alla
Uppmuntra och utmana spelarnas egna
beslutsfattande.
Låt spelare analysera och utvärdera

Fokus match:

 Rutiner och genomgångar
 Jämna matcher, anmäl er till rätt svårighetsnivå
 De som är ”hetast” för dagen ges mer speltid, max 15
spelare till 11-manna match
 Spela som vi tränar, matchen är ett examenstillfälle
 Låt spelarna lösa matchsituationen
 Fokus på att göra sitt bästa
 Fair Play

HSK riktlinjer:

 Tränarstaben består av från föreningen utsedd
huvudtränare till förstalaget (kan dock vara en
förälder).
 Sträva efter att vara minst en tränare på 12 spelare.
 Träning 3-4 gånger per vecka.
 Match i S:t Erikscupen (StFF) en serie per 15-20 spelare.
 Kontinuerligt samarbete med Juniortrupp.

Om detta dokument
Detta dokument ska ses som en riktlinje och policydokument baserat på Hässelby SK’s fotbollsfilosofi gällande
vår ungdomsverksamhet och är en hjälp och stöd till ledare, spelare och föräldrar till barn och ungdomar som
spelar fotboll i Hässelby SK.
Vårt mål är att vi i samtliga åldersgrupper på både flick- och pojksidan har tillräckligt stort underlag på både
spelar- och ledarsidan för att kunna följa riktlinjerna.
På flicksidan finns normalt endast en träningsgrupp per årskull och på pojksidan finns i vissa åldersgrupper
ledarbrist vilket görs att verksamheten måste anpassas.
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