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Ungdomsordföranden har ordet 

 
Ledare, spelare & föräldrar! 

 

Välkommen till en stunds läsning om verksamheten i Kalmar FF Ungdom. Vi kallar dokument ”Den 

röda tråden” och är ungdomsverksamhetens viktigaste handling. Den är grunden för allt vi gör. 

Den beskriver träningsinnehåll för de allra yngsta till de äldsta. Vilka mål vi ska uppnå. Vi satsar 

på dig. Du är viktig! 

 

Som förälder kan läsa om våra mål och visioner men också se vilka förväntningar vi har på dig som 

förälder. Du har en viktig roll att fylla även i Kalmar FF:s ungdomsverksamhet. Du är viktig! 

 

Budskapet till ledarna är också tydligt. Är du beredd att ge av din fritid att vara ungdomsledare 

så ska vi på bästa sätt stötta dig, uppmuntra dig och ge dig förutsättningar för egen 

ledarutveckling. Vi bygger på dig. Du är viktig! 

 

Ett av våra ledord är att vi ska ha roligt. Det är kanske onödigt att behöva säga men det är 

precis detta som är drivkraften för både ledare och spelare.  Det är mycket som bidrar till om vi 

har roligt. Ordning och reda gör verksamheten enklare att driva – det blir roligare. 

Ledarutbildning ger ledarna ökad trygghet i sin roll och nya övningar – det blir roligare. När fler 

personer bidrar till verksamheten med sådant man tycker roligt, underlättar det för alla – det 

blir roligare. 

 

Det är roligt att ingå i KFF familjen. Ungdomsverksamheten tar nya steg framåt varje år och vi 

blir fler och fler. Kvaliteten i verksamheten och målmedvetenheten har gjort detta. Nu tar vi nya 

steg framåt och arbetar för att bli ännu bättre. 

 

 

Jan Fredriksson 

Ungdomsordförande 

 
 

 

Fokus 2017 – Spelaren i centrum 
 

Vi vill jobba med att bli ännu bättre på att sätta spelaren i centrum. Förutom att förbättra 

dialogen med spelaren vill vi även skapa en bättre struktur mot skolan och utveckla en bra 

föräldrakontakt. När spelarna blir äldre blir också förbundet en viktig samarbetspartner. 
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              Hobbe – Liten men tuff! 

 

 

 

 
 

 

 

”När drömmen blir verklighet” 

S Stolthet – Vi är stolta över att vara en del av Kalmar FF 

 

A Attityd – Vi bygger vår framgång på hårt jobb och respekt för ledare och 

medspelare  
 

G Gemenskap – Vi jobbar både för en stark klubbkänsla och en bra laganda 

 

A Ambition – Viljan att utvecklas är den största talangen – Vi vågar drömma! 
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”En vision är en barriärbrytande mental bild av en önskad framtid. 

Ett mål är en mental föreställning om vad man konkret vill uppnå  

inom en given tidsram” Willi Railo 
Verksamhetsidé: 

 Bedriva en barn- och ungdomsfotboll där glädje, trygghet och aktivitet 

ligger till grund för vår verksamhet. 

 Erbjuda barn och ungdomar med ett stort intresse för fotboll plats i 

verksamheten. 

 Ha en väl fungerande talangutveckling. 

 Hålla samman barn- och ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen. 

 Jobba för utvecklingen av barn- och ungdomsfotbollen i hela regionen. 
 

Mål: 

 Minst 10 spelare varje år ska ta plats i Kalmar FF Akademi. 

 Stärka utbildningen av regionens spelare – den sydöstra delen av Småland 

ska vara tongivande i Smålandslagen 
 

Visioner: 

 Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s 

barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). 

 Bli en föregångare i arbetet med barn- och ungdomsfotboll både nationellt 

och internationellt. 
 

 

 

- pyramiden 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-lag  

Akademi U19-U17 

Akademi U16  

Ungdomsfotboll (13-15 år) 

Pojkfotboll (9-12 år) 

Knattefotboll (5-8 år) 
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Eftersom förutsättningarna för och målen med barn- och ungdomsfotboll skiljer 

sig delar KFF Ungdom in fotbollen enligt följande: 

 

Knattefotboll       5-8 år 

Pojkfotboll         9-12 år 

Ungdomsfotboll       13-15 år 

 
I knattefotbollen är leken i centrum. Glädjen att få röra på sig och leka med bollen ska hela 

tiden finnas där. Vi hoppar, springer, fångar, sparkar, rullar och kryper. 

 

I pojkfotbollen låter vi barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt 

att alla får delta och få pröva olika platser i laget. Tävlingsresultaten ges mycket liten betydelse. 

 

I ungdomsfotbollen ska mer utrymme ägnas åt färdighetsutveckling och stimulerande matcher. 

De som har stora ambitioner ska ges möjlighet att utvecklas. Tävlingsresultaten ska underordnas 

varje spelares utveckling. Vi pratar hellre om prestationer istället för resultat. 

 

Sedan 2011 så är Kalmar FF en certifierad akademi. Arbetet med akademin handlar om att 

förbättra och utveckla miljön runt våra unga spelare. Det innebär bland annat att våra ansvariga 

tränare i åldern 9-17 år måste vara välutbildade. Vi kommer också att ge talangfulla och 

intresserade spelare extra träning, extra handledning och möjlighet att träna och spela med 

äldre spelare.  

 

Vår organisation 
Sportkommitté Ungdomsstyrelse              

Kommittéer (ex Cup) 

 

 

 Projekt 

Ungdomsansvarig             Akademistyrelse 

 

 

                                   Talangråd               Spelarutbildare 

 

 
  Knattefotboll (5-8 år)   Barnfotboll (9-12 år)   Ungdomsfotboll (13-15 år) 

  Samordnare        Samordnare     Samordnare 
       Målvaktstränare  Målvaktstränare 
           

                         P5    P6   P7    P8       

  K1            K2         

     

 

 
                     P9           P10      P11          P12                  U13     U14-15 

                          B-pojk                A-pojk 
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Två huvudpunkter styr vår verksamhet: 

 

1. Barnen ska ha roligt med sin fotboll. 

 

2. Barnen ska idrotta på sina egna villkor. 

 

 

 
 

Kommentar: 

 

1. Det vi söker hos våra unga spelare är ett brinnande intresse för fotboll. Det 

intresset skapas genom att ha roligt med sin idrott. Detta gör att barnet och 

ungdomen kommer att vilja lägga mer tid på träning för att bli bättre och lära 

sig mer. Barnet och ungdomen kommer också att i konkurrens med andra idrotter 

sätta Kalmar FF och fotboll i första rummet. Dessutom kommer ett livslångt 

intresse för fotboll skapas och barnet/ungdomen kommer att bli en vuxen som 

vill fortsätta finnas kvar i Kalmar FF-familjen som spelare, ledare, tränare, 

domare, funktionär och förälder.   

 

2. En av Kalmar FF Ungdoms huvuduppgifter är att vara en miljö som förmedlar 

positiva värden och bidrar till människors positiva utveckling såväl fysiskt, 

psykiskt, socialt och kulturellt. Tyvärr finns det förhållanden inom idrotten som 

ger negativa upplevelser. Exempel på sådana negativa upplevelser är utslagning, 

”toppning”, allvar och resultatinriktning. Allt detta har sitt ursprung i att vuxen- 

och elitfotbollens värderingar överförs på barn- och ungdomsfotbollen. 

Eftersom Kalmar FF är och vill fortsätta vara en elitförening på yttersta 

nationell nivå har vi ett stort jobb framför oss att balansera och stimulera barn- 

och ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen. 

 

 

 

 



 8 

 

 
 

Utifrån våra mål och vår värdegrund ska följande riktlinjer prägla vår 

verksamhet: 

 Erbjuda fotboll som en positiv och meningsfylld sysselsättning under 

socialt trygga former. 

 Skapa en lärande miljö där barn och ungdomar utvecklas. 

 Bidra till att väcka ett livslångt intresse för fotboll och en kärlek till 

Kalmar FF. 

 Låta barn ha rätt att utöva flera olika idrotter. Stimulera till en allsidig 

fysisk och psykisk utveckling. 

 Utveckla barnens sociala kompetens och vikten av rent spel. 

 Se till att ungdomar som har ambition att göra en (elit)satsning ska ges 

möjlighet att göra detta under socialt trygga former. 

 Tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ 

och långsiktig fotbollsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar(hänvisning till): 

- Positiv – läs ledarskap 

- Meningsfylld sysselsättning – läs spelarutbildningsplan (mål) 

- Socialt trygga former – läs ledarskap (regler och gruppen) 

- Lärande miljö – läs om verksamhetsprinciper (sid 14-16) och planering 

- Utvecklas – läs spelarutbildningsplan och talangutveckling 

- Intresse – läs om värdegrund 

- Kalmar FF – läs om klubbaktiviteter och hemsida 

- Allsidig fysisk och psykisk utveckling – läs träning 

- Social kompetens – läs ledarskap 

- Rent spel – läs etik och moral 

- Satsning – läs talangutveckling och seniorfotboll 

- Tävlingsverksamheten – läs verksamhetsprinciper (sid 14-16) och tävling 

- Kvalitativ och långsiktig fotbollsutveckling – läs tävling, träning och 

spelarutbildningsplan 
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Föreningens förhållningssätt 

 
En bra utbildning på ungdomssidan ger förhoppning om nya spelare som tar sig hela vägen. Den 

kan också ge föreningen framtida ledare. Att via fotbollen få en meningsfylld och målinriktad 

aktivitet är en bra grund att stå på. 

     

  
                Thomas Andersson-Borstam 

       Sportchef 

 

Kalmar FF:s A-trupp består idag av ett antal spelare som kommer från vår region. Det är en 

positiv signal till hela regionens fotbollsungdomar att om man tränar riktigt och ambitiöst, så 

finns det möjlighet att bli en framtida A-lagsspelare. Vi vill att Kalmar FF ska finnas med och 

påverka utbildningen av unga spelare i hela regionen. 

   
  Anders Klevsand 

     Klubbchef 

 

 

 

Utifrån mitt perspektiv, ger en väl fungerande utvecklingsverksamhet på vår ungdomssida stora 

möjligheter att via vår Akademi vidarutveckla egna spelare till fullgoda elitspelare. 

    

 
Jens Nilsson 

Akademichef 
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Brevet till ledaren 
 

Alla barn och ungdomar i Kalmar FF ska känna sig välkomna, både socialt och idrottsligt. 

 

Leken är betydelsefull och nödvändig i knatte- och barnfotbollen. Barnet utvecklas fysiskt, 

psykiskt och socialt genom leken. Genom glädjen ska det förhoppningsvis skapas ett livslångt 

fotbollsintresse. Låt barn och ungdomar få ha roligt och uppleva spelglädje under träning och 

match.  

 

För att individen ska känna glädje och en positiv lärandesituation ska uppstå måste hänsyn tas till 

barnets eller ungdomens utvecklingsprocess. 

 

Barns och ungdomars egen lust, motivation och intresse är en förutsättning för att de ska hålla 

på med fotboll och utveckla sin förmåga. Att få känna att man gör framsteg och att få vara aktiv 

är viktiga inslag i detta. Slösa med beröm! 

 

Som ledare representerar du Kalmar FF. Var medveten om ditt uppträdande i alla sammanhang. 

Tänk på att vara ändamålsenligt klädd vid träning och match. Du är en viktig förebild för 

spelarna. 

 

En svår men viktig dimension av ledarskapet i Kalmar FF är förmågan att hitta ett samspel mellan 

glädje/lek och utbildning/utveckling. 

 

Att sätta spelaren i centrum och att jobba med helheten kring en spelare är grundläggande 

begrepp i vårt arbete som ledare. 

 

 
 

Fallby J. (2006). Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. Svenska Fotbollförlaget  
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Brevet till spelaren 
 

Välkommen i Kalmar FF-familjen!  

Du kommer att uppleva den roligaste idrotten i världen – fotboll.  

Du kommer dessutom få dela den glädjen med dina kompisar. 

Delad glädje är dubbel glädje! 

   

Det är du själv som bestämmer hur skicklig du vill bli. Din inställning till fotbollen är avgörande 

för utvecklingen. Det hänger till stor del på dig själv hur roligt du kommer att få. Som spelare 

kan du själv ta ansvar för att ditt fotbollsspelande blir något positivt och fungerar ihop med ditt 

övriga liv. 

 

Tillsammans med dina ledare och dina medspelare så kommer ni att prata om vilka förväntningar 

du kan ha på Kalmar FF och vilka förväntningar Kalmar FF har på dig. I grunden ligger alltid en 

respekt för varandra och att du som spelare alltid försöker göra ditt bästa (mot dig själv och 

för laget).  

 

Dina ledare och tränare jobbar för att du ska få bästa möjlighet att utvecklas och ha roligt med 

din fotboll. Det är viktigt att du lyssnar på dina ledare. De är här för din skull. 

 

I och med att Kalmar FF är en klubb som är ett känt namn över hela Sverige är du en viktig 

ambassadör för föreningen både på och utanför plan. 

 

I varje lag ska vi försöka skapa en bra laganda som bygger på kamratskap, glädje och Fair play. 

Inom föreningen ska vi också skapa en sån anda – en KFF-anda. Den andan bygger på en stolthet 

över Kalmar FF och att alla känner sig delaktiga i föreningen.  

 

 

 

 

 
    Delil – stolt FF:are 
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Brevet till föräldern 
 

Vi i Kalmar FF hoppas att du som förälder engagerar dig i barnens fotbollsintresse.  Du kommer 

att upptäcka hur oerhört stimulerande det är att delta i KFF-gemenskapen. Se det som en 

förmån att få dela ditt barns glädje med fotbollen! 

 

Du som förälder är den viktigaste personen runt ditt barn när det gäller såväl den personliga 

utvecklingen som den fotbollsmässiga. Ditt stöd, din uppmuntran och ditt engagemang betyder 

därmed oerhört mycket. Lyssna på ditt barn och var en äkta KFF-supporter. 

 

Du har ett ansvar för ditt uppträdande kring fotbollen. Förutom vikten av att vara en god 

förebild representerar du också Kalmar FF. 

 

Vi inom Kalmar FF förväntar oss att du är beredd att ta del i den utbildningen vi erbjuder i rollen 

att vara idrottsförälder. Dessutom är det viktigt att du har insikt och kunskap om föreningens 

verksamhet.   

 
”Spelaren i centrum” är ett grundläggande begrepp för alla som arbetar med barn och ungdomar.  

Som förälder har du en oerhört viktig roll både i utvecklingen och med att se helheten för ditt 

barn.   

 

 

 

 

 
David – en trött men lycklig FF-are 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

Ledstjärnor: 
 

       Positiv miljö 

 Barn och ungdomar måste få ha roligt med sin fotboll. 

 Beröm stärker oftast barns och ungdomars självkänsla. 

 Att påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol och tobak. 

 Att ungdomarna ges information om rätt sammansatt kost och rätt mängd sömn. 

  
Förutsättningar för att utveckla sin fotbollsförmåga 

 Barn- och ungdomsträning ska genomsyras av mycket bollkontakt för alla spelare, t.ex. 

genom smålagsspel och att bedriva övningar utan ”köer”. 

 Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva därför 

efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna. 

 Barn och ungdomar bör få spela på olika platser i laget. 

 Uppmuntra till egenträning och spontanfotboll i hemmiljön och i skolan. 

 Erbjuda fotbollsträning året runt. 

 Kunskap om barn och ungdomars utveckling. 

 

Främja fair play 

 Att vi följer fotbollens regler. 

 Att vi respekterar domarens beslut. 

 Att vi uppmuntrar till juste spel. 

 Att vi hejar på och stöttar vårt eget lag och att vi inte hånar motståndarna. 

 Att vi hälsar på varandra före matchen. 

 Att vi tackar motståndare och domare efter matchen. 

 Att vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri. 

 Att vi har god stil på och utanför planen. 

 Att vi tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet. 

 Att vi motverkar mobbing och nedsättande språk. 

 

Kommentar: 
 

Positivt miljö 

Den viktigaste faktorn för att skapa den positiva miljön vi vill ha för våra barn och ungdomar är 

ledarna och deras ledarskap. Vi söker samarbete i projekt om droger, alkohol och kost.  
 

Utveckla fotbollsförmåga 

Vi har verksamhetsprinciper som gäller både i träning och i match. Dessa är oerhört viktigt att 

de efterföljs. Vi utbildar våra ledare kontinuerligt för att öka kunskapen och insikten. 

 

Fair play 

Även här bestäms mycket av ledarna och deras ledarskap vilka värderingar som styr i gruppen. Vi 

söker samarbete i projekt om rasism, mobbing och språkbruket. 
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Centrala utgångspunkter i träning och match för respektive åldersgrupp: 

 

 

5-6 år 

 

Leken och rörelsen 

 
 1 träning per vecka 

 Leken och rörelsen är viktigast. Vi för in bollen (kasta, fånga och sparka) i leken och 

smålagsspel upp till 4v4.  

 Vid 5 år spelas inga matcher. Från 6 år så spelas matcher i sammandragsform – 2-3 

gånger/år  

 Fotbollsskola – juni – 2 dagar (dagsläger) 

 

 

 

7-9 år 

 

Leken – glädjen     och     Bollen 
 

 2 träningar per vecka (från och med 9 år kan extraträningar erbjudas) 

 Matcher spelas i 5-mannalag. 

 Alla spelare måste använda benskydd. 

 Bollstorlek 3 

 Målstorlek 2x3 meter 

 Planstorlek 30-40 meter x 15-20 meter 

 Serietabeller förekommer ej. 

 Rekommendation 4 avbytare/match 

 Speltid 2x15 minuter (7 år) sedan 2x20 minuter. 

 Spela i sammandragsform i närområdet under en dag – 2-4 matcher – 3-5 gånger/år vid 7 

år. 

 Under P8 och P9 så deltar vi i Hossmoligan 

 Cupdeltagande inom regionen: 

- Vi deltar i 1-2 inomhuscuper under perioden januari-april 

- På sommaren delar vi i 1 sommarcup 

- Vi deltar i 1-2 inomhuscuper under perioden oktober-december 

 I match så är målet att utveckla en identitet (passning/intensitet) och runt matcherna 

försöker vi sträva mot att alla barn: 

- får spela 

- får turas om att starta 

- får spela på olika platser 

- får turas om att vara lagkapten 
 Fotbollsskola – juni – 3 dagar (dagsläger) 
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10-12 år 

 

Träning – glädje     och     Bollen 

 
 2-3 träningar per vecka (2-3 tr/vecka 10 år och 3 tr/vecka 11-12 år) 

 Matcher spelas i 7-mannalag. 

 Alla spelare måste använda benskydd. 

 Bollstorlek 4 

 Rekommendation 5 avbytare/match 

 I match så är målet att utveckla en identitet (passning/intensitet) där alla är delaktiga 

både i anfallsspel och försvarsspel. 

 Under säsongen rekommenderas max 3 matcher på 2 veckor. 

 Matchtid 2x25 minuter (10 år) – 2x30 minuter (11-12 år) 

 Nivån på serien avgörs av lagets möjlighet att bedriva ett utvecklande passningsspel. 

 Cupdeltagande inom distriktet och regionen 
- Vi deltar i 2-3 inomhuscuper under perioden november-mars 
- På sommaren deltar vi i 1 sommarcup 

 Fotbollsskola – juni – 4 dagar (dagsläger) 
 

 

13 år 

 

Träning – glädje/utveckling     och     Bollen 

 
 3-4 träningar per vecka 

 Matcher spelas i 11-mannalag. 

 Alla spelare måste använda benskydd. 

 Bollstorlek 5 

 5 avbytare/match 

 Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen och resultaten ska komma i andra 

hand. 

 Alla spelare som är uppsatta på laguppställningen ska spela aktuell match. 

 Nivån på serien avgörs av lagets möjlighet att bedriva ett utvecklande passningsspel. 

 Matchtid – 2x35 minuter 

 Talangerna ska ges möjlighet att utvecklas. 

 Lämpligt matchantal är 30-40 matcher per år. Ej mer än tre matcher under en 

tvåveckorsperiod. 

 Delta i cuper både inom distriktet och nationellt: 
- Vi deltar i 2-3 inomhuscuper under perioden november-mars 
- Under sommaren deltar vi i 1 sommarcup 

 Sommarproffs – juli – 4 dagar 
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14-15 år 

 

Träning – utveckling och förberedelser 

 
 3-4 träningar per vecka  

 Matcher spelas i 11-mannalag. 

 Alla spelare måste använda godkända benskydd – okej med skruvdobb. 

 Bollstorlek 5 

 5 avbytare/match 

 Lämpligt matchantal är 40-50 matcher per år. Ej mer än tre matcher under en 

tvåveckorsperiod. 

 Talangerna ska ges möjlighet att utvecklas. 

 Nivån på serien avgörs av lagets möjlighet att bedriva ett utvecklande passningsspel. 

 Matchtid – 2x40 minuter 

 DM för P-14 och P-15. 

 Cupdeltagande sker både nationellt och internationellt: 

- Vi deltar i 1-2 inomhuscuper under perioden november-mars  

- Vi deltar i 1 sommarcup 

 Sommarproffs – juli – 4 dagar 
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Spelarutbildning 
 

När spelarna lämnar ungdomsfotbollen skall de ha lärt sig grunderna i anfallsspel och 

försvarsspel. De skall ha utvecklat sin teknik så att de klarar Teknikmärke 16 av någon valör. 

Spelarna ska fysiskt och mentalt vara redo att ta steget till seniorfotboll. (läs 

spelarutbildningsplan i ledarpärmen) 

 

Spelarrekrytering   
 

Inom barn- och ungdomsfotbollen jobbar vi aktivt med spelarrekrytering under åldrarna 5-8 år. 

De kontaktmodeller vi använder då är: 
 Sätta upp föreningsmeddelande (skola, affärer m.m.) 

 Samarbete med skolan  

 Uppdatera föreningens hemsida 

 Genomför fotbollsskola 

 Personlig inbjudan till knattefotboll till samtliga barn och ungdomar som bor i närheten av 

föreningen. Presentera verksamheten för föräldrarna. 

 Arrangera fotbollsaktivitet i samband med något samhällsarrangemang och informera om 

föreningen. 
 

Vid behov kan vi även försöka rekrytera spelare till lag genom hemsidan och 

föreningsmeddelanden. 

 

Vi jobbar inte med att försöka rekrytera spelare från andra föreningar under barn- och 

ungdomsfotbollen. Om en spelare från en annan klubb söker sig till Kalmar FF ska ansvarig ledare 

omgående prata med föräldrarna och se till att nuvarande klubb är ordentligt informerad. 

Därefter erbjuds spelaren möjlighet till 1-2 veckors provträning innan beslut tas om 

fortsättning.  

 

Ledarutbildning 
 

Ledare i Kalmar FF vill och ska besitta mycket kunskap. Att vidareutbilda sig är en självklar och 

viktig del som ledare.   

 

Följande mål för utbildningen har vi i Kalmar FF Ungdom: 

 Alla barn och ungdomsledare går årligen utbildning i ”KFF Ungdoms verksamhetsplan – 

den röda tråden” och ”KFF Ungdoms spelarutbildningsplan”.   

 Alla som är ansvariga tränare för barn 10-12 år ska ha genomgått kurserna på C-diplom 

 Alla som är ansvariga tränare för ungdomar 13-16 år ska ha påbörjat kurser på B-diplom. 

 Alla intresserade ungdomsspelare utbildas till domare i föreningens regi och används i 5- 

och 7-mannafotbollen. 
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Ledarrekrytering 
 

Bra ledare är grunden i vårt arbete. Det är ute i lagen som det stora arbetet sker och till det 

arbetet behöver vi bra folk. Inom KFF strävar vi efter att ha en stor ledartäthet för att kunna 

sätta spelaren i centrum och ge tid för instruktion. Vi behöver ledare som är beredda att göra 

ett jobb både på och utanför planen. När vi rekryterar ledare söker vi dessa bland: 

 Före detta spelare 

 Föräldrar 

 Supportrar 

 Studenter 

 

Föräldrautbildning 
 

Att vara idrottsförälder är en roll som innebär både kunskap, insikt och reflektion. Inom Kalmar 

FF Ungdom har som ambition att under ett år genomföra träffar och utbildning runt 

föräldraskap och idrott. 

 

 

Fotboll i skolan (årskurs F-6) 
 

Kalmar FF Ungdom söker samarbete med skolor för att genom ett ökat samarbete kan vi nå och 

intressera fler för fotboll. Dessutom skapar vi en bättre helhet kring spelare. 

 

Mål: 

 Ge barn och ungdomar tillfälle till ytterligare fotbollsverksamhet genom att samarbeta 

med skolan.  

 Presentera Kalmar FF Ungdoms verksamhet.  

 Höja intresset för fotboll och klubben.  

 

Fotboll i grundskolan (årskurs 7-9) 

 
Kalmar FF Ungdom söker samarbete och bland annat ska fotbollsintresserade ungdomar få 

möjlighet att ha fotboll på schemat. 

 

Mål: 

 Ta tillvara på fotbollsintresset samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i 

fotboll.  

 Ha en positiv inverkan på skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand. 

 Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.  

 Verka för Fair play i såväl skola som förening.  

 

Talangutveckling  

 

I Kalmar FF Ungdom ska de spelare som har ett stort intresse för fotboll få möjlighet att 

utveckla sin talang till fullo.  

 

På följande sätt jobbar vi med talangutveckling i Kalmar FF Ungdom: 

 Under barn- och ungdomsfotbollen erbjuds de som vill extra teknikmärkesträning. 
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 Tidigt utvecklade spelare tillhör sin åldersgrupp men tränar och spelar ibland med äldre 

lag. Ansvarig samordnare gör ett upplägg. 

 Under ungdomsfotbollen (13-16 år) finns en talanggrupp där de mest talangfulla spelarna 

tränar tillsammans 1 gång per vecka. Talangutvecklaren ansvarig och bevakar spelarna i 

träning och match. Denne lägger tillsammans med spelarna upp en individuell 

utvecklingsplan. 

 Utbyten med andra elitföreningar under ungdomsfotbollen. 

 Under sommaren erbjuds de mest talangfulla spelarna plats i Kalmar FF:s sommarproffs. 

1 veckas träning under våra seniortränares ledning. 

 

Kalmar FF Ungdom driver också flera talangutvecklingsprojekt som vänder sig till hela Kalmar-

regionen. 

 

Elitsatsning 
 

Kalmar FF är en etablerad elitklubb med en väl utvecklad akademi- och elitverksamhet från 16 

års ålder. De spelare som är tidigt utvecklade kan redan från 14-15 års ålder ingå i Kalmar FF:s 

akademi. 

 

Samarbete 
 

För Kalmar FF är det oerhört viktigt med bra relationer till de andra fotbollsklubbarna i 

kommunen och regionen.   

 

Vi söker även samarbetsformer med andra idrotter t.ex. friidrott och basket. 

 

 
Kalmar FF - ringen 
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Det främsta ekonomiska målet är att Kalmar FF Ungdom ska vara så gott som 

självfinansierad. 

 
De främsta inkomstkällor vi har: 

 Kalmar FotbollsFestival 

 Barometern cup 

 Matcharrangemang i samband med A-lagets matcher – ex Halva Potten 

 Fotbollsskola 

 Sommarproffs 

 Kommunala och statliga bidrag 

 Idrottslyftet – RF 

 Medlemsavgifter 

 Deltagaravgifter 

 Försäljning av produkter 

 Projekt 

 Sponsring 

 

De stora kostnadsposterna vi har: 

 Material till lag 

 Plan- och hallhyra 

 Resekostnader 

 Personalkostnader 

 Domarkostnader 

 Ledarutbildning 

 Deltagande i cuper 

 Utbyten 

 

Medlems- och deltagaravgift 

Varje spelare betalar varje år en medlemsavgift i Kalmar FF och en deltagaravgift. 

Deltagaravgiften är nödvändig för att KFF Ungdom ska ha råd att driva verksamheten. 

 

Medlemsavgift 

5-18 år 300 kronor 

Vuxen 400 kronor 

Familj 600 kronor 

 

Deltagaravgift 

5-6 år 700 kronor 

7-9 år 900 kronor 

10-12 år 1200 kronor 

13-15 år 1400 kronor 

 

Utöver medlems- och deltagaravgift så tillkommer det för varje spelare en kostnad för 

personligt material, deltagaravgift sommarcup och deltagande fotbollsskolan /sommarproffs. 


