
Ängby IF är en förening som baseras på medlemmarna och lokalsamhällets önskan att frivilligt bidra till klubben. 
Klubben är stolt över sin ungdomsverksamhet och plattformen som har byggts under flera år. Idag har Ängby 
IF stabiliserat en solid ekonomi, vilket gör att vi kan satsa på våra barn och unga med kompetenta chefer och 
tränare som är anställda i klubben.

Juniorverksamhet
Ängby IF:s juniorverksamhet (spelare 16–18 år) syftar till att inom ramen för Ängby IF övergripande mål bedriva 
en verksamhet som ger spelarna maximala förutsättningar att utvecklas till A-lagsspelare i Ängby IF direkt från 
juniortruppen eller via fortsatt utveckling i planerad utvecklingslag*

* Reservlagsnivån idag är väldigt bra, men i framtiden ska föreningen ska också fundera på att starta ett div. 7 lag så att vi inom ett par år kan ha 
möjligheten att använda ett div. 5 lag som reservlag, utvecklingslag och för de spelare som inte vill elitsatsa. (Från Triangel till Rektangel)

Organisation:
Truppen kommer att bestå av upp till 25 spelare och nedanstående ledare.

Sportchef.
Huvudtränare.
Assisterande, fystränare, individuell tränare.
Målvaktstränare.
Lagledare.
Materialare.

Huvudtränaren har ledaransvar för juniortruppens tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom medverkar han i uppföljning av Ängby IF:s ungdomslag. 
Huvudtränaren medverkar också i bearbetning och revidering av Ängby IF:s utvecklingsplan för unga spelare.

Målvaktstränaren ansvarar för träning av målvakterna i juniortruppen enligt gemensamt överenskomna riktlinjer.

Träning
Innehåll och genomförande av träningsverksamheten gällande Ängby IF A och juniortrupp är totalt samordnad genom övergripande säsongsplanering 
samt kontinuerliga kontakter mellan tränare i de två lagen. Juniortruppens hemvist är på Ängby IP med träning i första hand på Ängby IP under hela 
säsongen. Träningen bedrivs 3 gånger/vecka.

Tävling
Tävlingsverksamheten för Ängby IF:s junior- och A-trupp är totalt samordnad genom övergripande säsongsplanering samt kontinuerliga kontakter mel-
lan tränare i de två lagen i syfte att spelarna ska spela sina tävlingsmatcher där de får maximal utveckling på kort och lång sikt. Juniortruppen kommer 
spela matchar i P18-kval till U19
Det är mycket viktigt att konstatera att verksamheten i första hand inte syftar till att nå resultat med juniortruppen utan att utveckla spelarna individu-
ellt och förbereda dem på träning och spel på seniornivå.

Spelarutveckling
Ängby IF:s fotbolls strategi gällande rekrytering av spelare till A-truppen inriktar sig i första hand på ut-
veckling av egna unga spelare. En viktig del i denna utveckling hand-lar om en kombination av kvalificerad 
träningsverksamhet med en matchning på rätt nivå där tävlingsmatcher i seniorserier är en viktig 
ingrediens. För att uppnå detta syfte har Ängby IF Herr ett reservlag där spelartruppen är en blandning av 
seniorspelare och unga spelare från Ängby IF:s juniorverksamhet. 

Kontaktinfo: 
Ängby IF:s styrelseledamot: Billy Harkness
E-post: billy.harkness@angbyif.se
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