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ORGANISATIONEN BOO FF 2018
Styrelsen Boo FF

Ordförande: Mikael Benckert

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig - Glädjefasen
PF5-9 år

Kerstin Eriksson

Sportchef
Fotbollsansvarig Senior – Presterafasen

Boo FF Herr/Dam-PF16 år
Andreas Bild

Fotbollsansvarig – Lärafasen
PF10-12 år

Jeanette Ericsson

Fotbollsansvarig - Tränarfasen
PF13-15 år

Lukas Kroon (70%)

Cafeteria/drift
Material

Tobias Löfgren

• Domare
• Förberedande träning
• Fys- och målvaktsträning

• Nackamästerskapen
• Sommarfotbollsskolorna
• LOKAK

Administration
Mikael Sahlgren

• Träningstider
• Utbildning StFF
• Instruktörer

Fotbollsansvarig - Tränafasen
PF13-15 år

Mika Grote (föräldraledig 8/10-1/9)
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MEDLEMMAR
• Under 2018 har vi haft ca 2 630 aktiva spelare P 1776 / F 854 (33%)

• Spelare från PF11 – SR  2 103
• Pojkar  1 444 (69%)
• Flickor  659 (31%)

• Knattar födda 2012 303 P 188/ F 115 (38%)
• Fotbollslekis födda 2013 222 P 148 / F 74 (33%)

I Boo FF ska det finnas plats för ungdomar som vill spela 
fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.

• Ca 530 ideella ledare + 74 ungdomsinstruktörer

• Boo FF har haft 174 lag anmälda till S:t Eriks-Cupen 
• 2 063 matcher har Boo FF spelat under säsongen
• 1 045 matcher har varit på hemmaplan.
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IDEELL FÖRENING

• Stadgar

• Vald styrelse

• Årsmöte (20 mars, 2019)
• Stadgarna säger att: Medlem som betalt sina avgifter till föreningen minst en månad före 

mötet och uppnått – eller under året uppnår - en ålder av minst 15 år samt hedersmedlem 
har rösträtt på möte

Här hittar du Boo FFs:
• Stadgar
• Styrelse
• Årsmöteshandlingar

https://booff.myclub.se/menu/pages/3027
https://booff.myclub.se/menu/pages/2298
https://booff.myclub.se/menu/pages/3027
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EKONOMI

• Medlemsavgifter
• Verksamhetsavgifter
• Statliga och kommunala bidrag
• Sponsring

Vad ingår i avgiften:
• Tilldelade träningstider -

inomhus och utomhus året runt 
enligt fördelningsprincip

• St. Eriks Cupen -
anmälningsavgifter (från 1 450 
– 4 300 kr/anmält lag)
•Domarkostnader i S:t Eriks-
Cupen 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 
9 och 11 mot 11 spel.

• Material till laget (bollar, koner, 
västar osv)
•Matchtröjor
•Licens- och övergångsavgifter
•Utbildningskostnader för 
tränare och ledare

• Personalkostnader kansli
• Drift av klubbhus

Avgift:
Medlemsavgift: 100 kr
Verksamhetsavgift 

7-9 år: 1 350 kr
10-12 år: 1 650 kr
13-18 år: 1 900 kr

Coop 10:an: 500 kr/familj
från spelaren är 8 år (korrigerat, har stått fel på möten)

Faktura för säsong 2019 skickas ut i slutet på 
november med 30 dagars betalning. 

Faktura skickas enbart till kontaktperson 1.
Här hittar du mer information gällande 
Boo FFs avgifter. 

https://booff.myclub.se/menu/pages/3042
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All info sköts via:
• e-post
• hemsida: www.booff.se
• Facebook: Boo FF

Kansliets öppettider: 
• Besökstider må-to: 

15.00 – 17.00
• Telefontid må-to: 

13.00 – 15.00

Egna lagsidor på
huvudhemsidan

INFORMATION FRÅN KANSLIET

http://www.booff.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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En förening att vara stolt över

Fotboll är en 
lagsport

VISION

VÄRDE-
GRUND

 Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och 
kamratskap.

 I vår förening ska det finnas plats för ungdomar som 
vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.

 Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå 
hand i hand.

VISION OCH VÄRDEGRUND
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En förening att vara stolt över

Fotboll är en 
lagsport

VISION

VÄRDE-
GRUND Respekt

 Vi uppträder alltid med respekt mot domare, 
medspelare, motståndare och deras anhöriga.

 Vi ska stå för sportslighet och "fair play".

 Både spelare och föräldrar respekterar 
föreningens ledare, genom att acceptera deras 
beslut och värdesätter deras ideella insats.

VISION OCH VÄRDEGRUND
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VAD INNEBÄR RESPEKT FÖR SR Dam/Herr?
 Att man, oavsett vad, oavsett vem man är, oavsett bakgrund, skall man 

alltid respekteras för den man är. 

 Respekt mot dig själv. Respektera dina misstag, dina tankar och dina känslor - låt 
de inte ta över, utan låt de finnas där och respektera dig själv.

 Alltid behandla varandra med respekt och så som man själv vill bli behandlad. 

 Gäller domare, motståndare, tränare, medspelare, klubbledning och 
alla andra runt omkring.

 Man behöver inte tycka om alla men respektera

 Man inte förvänta sig att bli respekterad utan det måste man förtjäna.
 Respekt är att ha högt i tak i gruppen men att man samtidigt accepterar varje 

individs gränser
 Visa tillit och glädje för alla personer. Att värdesätta en persons egenskaper

 Att ha förmågan att låta andra komma till tals, och lyssna trots att man kanske inte 
håller med.

 Man ska vara en förebild för de yngre spelarna som kommer upp till senior-lagen. 
Man ska vara en ambassadör för sitt klubblag.
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En förening att vara stolt över

Fotboll är en 
lagsport

VISION

VÄRDE-
GRUND Respekt Socialt 

ansvar

 Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola 
och kommun.

 Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför 
allt när det gäller trygghet och säkerhet.

 Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, 
droger, mobbning och fysiskt våld.

VISION OCH VÄRDEGRUND



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

En förening att vara stolt över

Fotboll är en 
lagsport

VISION

VÄRDE-
GRUND Respekt Socialt 

ansvar
Stolthet

 En förening ”är” sina medlemmar. I vår 
förening bidrar spelare, ledare och 
föräldrar till att skapa stolthet och att 
aktivt och ansvarsfullt framföra sina 
idéer och förbättringsförslag.

 Spelare, ledare och föräldrar, ska vara 
goda föredömen och alltid ta ansvar för 
sitt eget agerande och beteende.

NACKAS 
STOLTHET

VISION OCH VÄRDEGRUND
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En förening att vara stolt över

Fotboll är en 
lagsport

VISION

VÄRDE-
GRUND Respekt Socialt 

ansvar
Stolthet Delaktighet

 I vår förening finns det alltid plats för de som 
vill bidra med en personlig insats eller med 
sitt engagemang.

 Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i 
frågor som kan bidra till en bättre 
verksamhet.

VISION OCH VÄRDEGRUND
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En förening att vara stolt över
Fotboll är en 

lagsport
Respekt

Socialt 
ansvar Stolthet Delaktighet

VISION

- Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap.
- I vår förening ska det finnas plats för ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller 
ambition.
- Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå hand i hand.

- Vi uppträder alltid med respekt mot domare, medspelare, motståndare och deras anhöriga.
- Vi ska stå för sportslighet och "fair play".
- Både spelare och föräldrar respekterar föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut och 
värdesätter deras ideella insats.

- Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola och kommun.
- Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.
- Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.

- En förening ”är” sina medlemmar. I vår förening bidrar spelare, ledare och föräldrar till att skapa 
stolthet och att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och förbättringsförslag.
- Spelare, ledare och föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid ansvar för vårt eget agerande och 
beteende.

- I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra med en personlig insats eller med sitt 
engagemang.
- Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som kan bidra till en bättre verksamhet.

VISION OCH VÄRDEGRUND
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Boo FF – strategiska områden!

1. Ledaren i fokus: utbilda för att ännu bättre ta hand om våra barn och ungdomar och även se 
ledaren som vår viktigaste kommunikationskanal.

2. Stabilitet: Ge så många som möjligt en möjlighet att spela fotboll så länge som möjligt - från knatte 
till senior, nivån är egentligen oväsentlig, men vi erbjuder utmaningar för de som kommit längst 
såsom lag för de som bara vill spela lite.

3. Trygghet: Hit kan jag gå/föräldrar kan lämna utan att vara orolig för vad som händer om det som 
inte får hända händer.

4. Ekonomi i balans: Så att vår förening långsiktigt finns kvar och kan leva upp till ovan 3.
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Boo FF – strategiska områden! 
Vad innebär det?

1. Ledaren i fokus
 Årskalendern – ca 80 kvällsaktiviteter; ledarutbildning, ledarworkshops, tränarutbildning inom 

områden; träna liten sal, idrottspsykologi, fys-träning, målvaktsträning, åldersgruppsträffar och 
SvFF:s C-Diplom varav senast med 26 tjejer. 

 Under ca 10 månader  ungefär 4 av 7 veckodagar. 

2. Stabilitet: 
 Under våren har vi haft: 6 539 gruppaktiviteter, 73 566 deltagartillfällen, 14 708 ledartillfällen i Boo 

FF 

 Våra 174 S:t Eriks-Cupen-lag har genomfört 2063 matcher varav 1045 på hemmaplan. 

 Vi har haft 600 barn och 118 ungdomsinstruktörer på sommarfotbollskolan. 

 303 stycken knattar (födda 2012) och 222 fotbollslekisar (födda 2013) har sprungit runt på 
Boovallen. 

 De äldsta killarna som har vuxit ur S:t Eriks-Cupen startar på nytt i Div 7

 Konflikter? Absolut! Vi är en förening, olika viljor, olika kunskapsnivå blandas med emotioner och 
såklart ideellt engagemang – men det är marginellt. 

 Vi ska finnas för spelare så de kan vara hos oss, att de kan lämna oss och att de ska vara 
jättevälkomna tillbaka till oss.
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 Trygghet
 Stort strategiskt initiativ att verkligen gå i bräschen för att vara en Trygg förening. 

 Viktigt att inte bara vara en fotbollsförening utan att faktiskt också stå upp för våra värdegrunderna tex 
Respekt och Socialt ansvar. 

 Utdrag ur belastningsregister, en långlivad historia, många många timmar sittande i lokaler väntandes 
på inlämningar, påminnelser, sms kedjor, ring kedjor men vi kom igenom till slut. 

 Mycket beröm från förenings Sverige. 

 Ekonomi i balans
 Styrelsebeslut att banta kostnaden för Herrseniorer. Satsa hemvävt som det så fint heter. 

 Varje liten kostnad gås igenom. 

Boo FF – strategiska områden! 
Vad innebär det?

Under säsong är:
• det är sällan släckt på Boovallen
• det finns alltid någon att prata med
• det finns alltid en träning att titta på
• det finns alltid en bollpåse att packa.
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BOO FF – TRYGG FÖRENING
 Belastningsregister

• Lämnat ut boken ”Barnens spelregler, 
ca 1500 stk till spelare i åldern 9-15 år

• Ledartips
• Kultur i laget
• Checka in/ut

• Våga se, våga agera
• RF:s policy

• Föreläsning 15 år +
• ANDT-policy
• Vaccinera föreningen

 Hemsida

 Barnens Spelregler
 Orostelefon/formulär

• 480 ledare har lämnat in
• Löpande ”krävs” för nya ledare
• Inför säsongen 2021 skall 

samtliga lämna in igen

• När det ofattbara 
inträffar

• BRIS för barn, vuxna 
och idrottsledare

• Försäkring
• Representation 

spelare/ledare
• Några tips att tänka på

https://booff.myclub.se/tryggforening
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Spelarutvecklingsmodell

Spelaren i fokus Så många som möjligt, så länge som 
möjligt
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Skapa glädje och lust för fotbollen

Få fler spelare att spela längre tid

Högre och jämnare nivå på tränarna i 
hela föreningen genom stöd och 

utbildning

Erbjuda fler spelare med ambition mer

BOO FFs VERKSAMHETS MÅL

Mål 2022
Motivering: Vi är övertygade om att lag med både 
kvinnliga och manliga ledare/tränare skapar de 
bästa förutsättningarna för en god lärandemiljö.

Mål 2020:
Alla lag från 10 års ålder (7 
mot 7 och 9 mot 9) ska ha 
minst 1 tränare som slutfört 
C-diplomutbildning.

Andelen kvinnliga ledare/tränare ska 
vara i proportion till andelen kvinnliga 
spelare. 

Status Mar 2018 Nov 2018

Andel tjejer (7-18 år) 33 % 32 %

Andel kvinnliga ledare 23 % 23 %
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STRUKTUR OCH STEGE 
UTVECKLINGSLAG 2019

– en vision inför 2019 som kan förändras utifrån spelarbortfall och vad förbundet 
erbjuder för serier.

Boo FK (div 7) Dam U

F02

F04:2

F05:2-3

F06:2-4?

Herr J (födda -00)

Pojk J (födda -01)

P02:2-3

P03:2-4?

P04:2-6?

P05:2-5?

P06:2-5?
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Boo FF:s modell

Herr/Dam

PF 13 år, 1

PF 14 år, 1

PF 15 år, 1

U16 /Dam J 1

PF 13 år, 2

PF 10 år, 2-X

PF 9 år, 2-X

PF 8 år, 2-X

PF 7 år, 2-X

PF 11 år, 2-X

PF 12 år, 2-X

PF 13 år, 3-X

PF 14 år, 3

PF 15 år, 3

Lag 1 Lag 2 Utvecklingslag
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2. Utbildning av 
tränare för 

utvecklingslag 
från 7 års ålder av 
spelarutvecklings-

ansvarig.

1. 
Fotbollsskolan 
under ledning 
av Boo FFs 

juniorer.

4. Lag 1 bildas 
från 13 år.

5. Provträning 
varje år till 

Lag 1. 

7. Ett Lag 2 bildas 
för att öka närhet 
mellan Lag 1 och 
Utvecklingslag.

8. Rotations-
träningar 

mellan Lag 1 
och Lag 2.

3. Förberedande 
träningSyftet med förberedande träning

 De som vill lite mer
 Träffa andra Boo FF-spelare
 Extra träningstillfälle som inte skall 

ersätta lagets träning
 Mix tjejer och pojkar
. 

1:a lag
 Syfte: Att ge möjlighet för intresserade spelare att försöka ta en 

plats i föreningens Lag 1 för åldersgruppen 13 år
 Riktar sig till samtliga intresserade spelare i åldersgruppen, både 

internt och externt

Herr/Dam Boo FK/Herr J/Dam U

Pojk J /F02

PF16 år, 2-X

U18, 2

U16, 2

PF 15 år, 2

PF 14 år, 2

6. Spelare med 
ambition kan söka till 
rotationsträning med 
Lag 1. Mixlag startas 

från 13 år
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Struktur och stege förstalag 2019
Detta är en vision inför 2019 som kan förändras utifrån spelarbortfall och vad förbundet 

erbjuder för serier.

F04 (F15 div 1)

F05 (F14 div 1)?

F06 (F13 div 1)

Senior Dam div 2

U19 div 1

U17 (P17:div 1 el P18 kval till U19)

U16 (P16 kval till U17)?

P04 (P15 div 1)

P05 (P14 div 1)

P06 (P13 div 1)

F/P07/08 Förberedande träning, 1 g/v per åldersgrupp från och med november.
F/P 07 ett förstalag ska tas ut inför säsongen 2020

Senior Herr div 4
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Boo FF:s Sportsliga målsättningar 2020

Dam och flickverksamheten Herr och  pojkverksamheten 

Under revideringUnder revidering2017 2018 2019 2020

Dam 1 Div1 Div1/EE EE EE

Dam 1/Dam2 J19E J19E J19E J19E

Dam 2(15+) Div 4 Div 3 Div 3 Div 2

Dam 3 Div 5 Div 5 Div 5 Div 5

FJ     02/03 F15 / SM

F04      F13 div 1 F14 div 1 F15 div 1 F16 SM

F05    F12 div 1
Ev. andralag F13 div 1 F14 div 1 F15 div 1

F06    F11 div 1 F12 div 1 F13 div 1 F14 div 1

2017 2018 2019 2020

Boo FK Div 2 Div 1/2 Div 1/2 Div 1

Boo FF A Div 4 Div 4 Div 4 Div 4

P 00:1 U 17 div1 P 18 KS U 19

P 01:1 P 16 KS U 17 div1 P 18 KS U 19

P 02 P 15 Div 1 P 16 KS U 17 div1 P 18 KS

P 03:1 P 14 Div 1 P 15 Div 1 P 16 KS U 17 div1

P 04:1  P 13 Div 1 P 14 Div 1 P 15 Div1 P 16 KS

P 05:1     P 12 ES P 13 Div 1 P 14 Div 1 P 15 Div 1

P06:1 P11 ES P12 ES P13 Div 1 P14 Div 1
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Boo FF:s Sportsliga målsättningar 2020

Dam och flickverksamheten Herr och  pojkverksamheten 

Under revideringUnder revidering

Boo FF:s Sportsliga målsättningar 2025
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Nya nationella spelformer

 Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya 
nationella spelformer ska införas. Från och med 1 januari 2019 ska alla 
distrikts och föreningsarrangerade tävlingar och matcher använda de nya 
nationella spelformerna för barn- och ungdomsfotboll.

 Syfte: Att få fler att spela längre

 Mål: Matchen ska bli ett utbildningstillfälle för alla barn och ungdomar som 
spelar fotboll, med utgångspunkt från deras behov och glädje.

 Metod: Projektgruppen har arbetat utifrån nationell och internationell 
beprövad erfarenhet och forskning. Arbetets utgångspunkt har varit SvFF:s 
spelar- och tränarutbildning samt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL).
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Nya nationella spelformer

 Det finns fem olika spelformer, 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 
11.
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Ledarutbildningar 2017-2020

Status efter 2018
Uppdaterad översikt kommer tas fram för att se 
status på våra ledares utbildningsnivå inför 2019.  

C-Diplom 2019
Boo FF har bokat in datum:
 27 januari C1
 17 februari C2 
 17 platser till förfogande
 De lag (7&9) som inte har ledare med C-

Diplom kommer att prioriteras

B-Diplom 2019
Anmäla intresse till liv.sahlberg@booff.se –
kurserna via StFF:s interna kurser

Målsättningar 2020:
 100% av alla våra tränare ska vara i fas i vår tränarutbildningsstege
 Alla tränare ska förstå och följa grundprinciperna i vår ”modell” (verksamhetsmodellen, 

spelarutvecklingsplan, träningsmodell, spelmodell, etc.) till 100%
 Alla tränare ska trivas med vår modell, och tycka att den fungerar, till 100%
 Alla lag från 10 års ålder (7 mot 7 och 9 mot 9)) ska ha minst 1 tränare som slutfört C-

diplomutbildning.

Hur ser det ut idag:
 Tränare med C-Diplom – C1 109 / C2 93
 Tränare med B-Diplom – 15
 Status Årsmötet 2018: 34 av 47 lag = 72 % av lagen 

uppfyller målet.

Motivering
Välutbildade tränare förbättrar 
förutsättningarna för bra kvalitet på 
träningarna.

mailto:liv.sahlberg@booff.se
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Ledarutbildningar

C-diplom (Nationell utbildning) är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter)
I utbildningen C-diplom (barnfotboll 6–12 år), i Boo FF för dig som tränare i lag med spelare från 8 år, får du en introduktion till den 
svenska fotbollsrörelsen, vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum. Du får lära dig hur barns fysiska, psykiska och 
sociala utveckling ser ut och vad som är viktigt att tänka på i träningen.

B-diplom Ungdom (Nationell utbildning) är en 4 dagars utbildning + webbuppgifter
I B-Diplom Ungdom (ungdomsfotboll från 13år) kommer du att få en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i 
kursen C-diplom. Du får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll. Du får också en 
mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

A -diplom Ungdom (Nationell utbildning) är en 4 dagars utbildning + webbuppgifter  alla dagar går som en utbildning!
Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är 
att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla 
avseenden. Den vänder sig till tränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för 
de spelare de ansvarar för.



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Trupperna

 Nya spelare
 Hänvisas alltid till kansliet och eventuell kölista
 Skall alltid registreras på hemsidan – ”Börja i Boo FF”

 Ett förtydligande av denna kommer att tas fram inom kort och publiceras.

 Spelare som slutar
 Meddelas kansliet
 Enbart kansliet får ta bort spelare och tränare/ledare från MyClub

 Lagbyten
 Grundprincipen är att spelarna inte byter lag.
 Inga lagbyten sker utöver nedan datum.
 Byten kan ske för:

 5-manna år 1 (ej spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 1 april
 5-manna år 2 (spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 15 december
 7 manna: från v 45 – 15 december
 9-11 manna: från v 45 – 15 december

 Åldersklass
 Endast egen ålder
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 Hänvisas alltid till kansliet och eventuell kölista
 Skall alltid registreras på hemsidan – ”Börja i Boo FF”

 Ett förtydligande av denna kommer att tas fram inom kort och publiceras.

 Spelare som slutar
 Meddelas kansliet
 Enbart kansliet får ta bort spelare och tränare/ledare från MyClub

 Lagbyten
 Grundprincipen är att spelarna inte byter lag.
 Inga lagbyten sker utöver nedan datum.
 Byten kan ske för:

 5-manna år 1 (ej spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 1 april
 5-manna år 2 (spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 15 december
 7 manna: från v 45 – 15 december
 9-11 manna: från v 45 – 15 december

 Åldersklass
 Endast egen ålder

Motion till Stockholms Fotbollförbunds repskap 13 november

• Tävlings och representationsbestämmelserna för spelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år: 
Spelåret indelas i tre spelterminer

• 1 mars – 30 juni
• 1 juli – 31 oktober
• 1 november – 28 februari

• Från 15 år är spelaren registrerad i Fogis och övergång sker elektronisk via Fogis och kostar 400 kr. 
Spelare, lämnande och mottagande förening godkänner övergången. Frimånad 15/11–15/12 då 
mottagande förening inte behöver få godkännande av lämnande förening.

Boo FF-motion:
• att StFF ändrar nuvarande spelterminer till endast en termin: 15 december – 30 oktober. Innebär 

att det endast finns ett ”öppet fönster” mellan 1 november - 15 december.
Syfte:

• skapa lugn i de olika lagen efter årets ”silly season”
• att ”fostra” våra spelare (och framförallt föräldrar) att man avslutar det som spelare har påbörjat
• att spelaren förstår att det är en lagsport samt att de tänker genom vad de tackar ja till.
• att skapa en lugn utvecklingsmiljö i föreningarna så att ledare, spelare och kansli kan arbeta i en 

så förutsägbar miljö som möjligt
• att verksamheten och lag hålls intakta så att alla spelare, får fokusera på träning och match.
Undantag kommer alltid att finnas, spelare slutar, byter skola, flyttar etc. men det skall föreligga 
särskilda skäl för att godkänna en dispensövergång.

Hur gick det?
Avslag på Stockholms representantskap men förbundet fick i uppdrag att lämna in den som motion till 
Svenska Fotbollsförbundets Årsmöte 2019. 

https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_165181/scope_0/ImageVaultHandler.aspx180314144814-uq
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Träningstidsfördelning
Tid Antal Vad
45-51 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

2/3-9 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

10-13 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

Perioden: v14-43 Vad: konstgräs/naturgräs/grus
7år 1 tid 60 min/vecka 

8 år 1 tid 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid, frivillig för spelarna

9 år 1 tid 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid, frivillig för spelarna

10 år 2 tider 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid

≥11 år utvecklingslag 2 tider 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid. Erbjudande om extra allmän träning. 

≥11 år förstalag 3 tider 90min/vecka

Grunden är halv spelyta MEN kan vara mindre om föreningen erhåller färre ytor av kommunen att disponera
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≥11 år utvecklingslag 2 tider 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid. Erbjudande om extra allmän träning. 

≥11 år förstalag 3 tider 90min/vecka

Grunden är halv spelyta MEN kan vara mindre om föreningen erhåller färre ytor av kommunen att disponera

Projekt – Träningstider
Påbörjas mitten på november och kommer 

presenteras i början på mars
Vill du vara med?

Meddela ditt intresse till:
mikael.sahlgren@booff.se

Senast: 16 november
Vi tänker oss en projektgrupp med en ca 5-6 

personer från föreningen och 2-3 från 
kansliet. 

mailto:mikael.sahlgren@booff.se
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Material - match

Tilldelas: 
• Boo FF 1:a lag
• 11 mot 11 lag

Reserv
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Material - träning
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Material - Ledare

Här hittar du mer information gällande Boo FFs material. 

https://booff.myclub.se/menu/pages/9989
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Material - Annat

En förening att vara stolt över
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GLÄDJE – LÄRA – TRÄNA - PRESTERA

Glädje-fasen 5-9 år
• Under den här perioden ska spelarna introduceras i fotboll och genom utveckling av teknik, kroppskontroll och socialt samspel

få en lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning för att skapa ett livslångt intresse för spelet. Motivation, passion, glädje och 
harmoni är nyckelord. 

• På ett naturligt och lekfullt sätt i form av att spela fotboll får spelarna i sin egen takt utvecklas genom att lyckas och misslyckas 
i en glädjefylld miljö. 

• Organisering av roliga övningar med barnens egna spontanfotboll som förebild prioriteras före coachning och regelrätt träning.
• Många bollkontakter i form av enkla övningar tillsammans med koordination och rörelse som leks in i övningarna ger en bra 

grund för fortsatt utveckling.

Lära-fasen 10-12 år
• Under den här perioden ska spelarna lära sig att förstå fotboll; metod i träning och spel samt vad träning innebär. En 

träningskultur skapas där spelarna lär sig rätt inställning till träning och match.
• Spelarnas tekniska, motoriska och sociala kompetenser vidareutvecklas genom att träningen, utan att begränsas genom att 

andra idrotter eller testande av olika positioner utesluts, blir mer specifik.
• Lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning är fortsatt det viktigaste momentet i helheten. Match är en naturlig men sekundär 

del av helheten och ska bedrivas på barnens villkor.
• Teknik och bollbehandling är tillsammans med motorik mycket viktiga moment att träna under den här perioden och ska 

prioriteras, även om saker som spelförståelse i anfallsspel och fotbollsterminologi också kan börja vävas in i liten skala. 
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GLÄDJE – LÄRA – TRÄNA - PRESTERA

Träna-fasen 13-15 år
• Under den här perioden ska spelarna lära sig fotbollens olika beståndsdelar. Metoden i träning och spel är grunden ovanpå 

vilken kvaliteten i träningen nu ska läggas. 
• Spelarnas medvetenhet om, och ansvar för, sin egen del i sin och lagets träning och utveckling ska öka här vilket ska 

märkas i form av en bra tränings- och matchkultur med bra inställning och högt ställt fokus.
• Träningen ökar i mängd och fokus och de tekniska, taktiska, fysiska och psykiska färdigheterna utvecklas specifikt för 

idrotten. I match går prestation och långsiktig utveckling före matchresultat.
• Teknisk, fysisk och social utveckling vidareutvecklas, så även taktisk träning i både praktisk och teoretisk form. Stor del av 

träningen bedrivs i spelform för att bäst stimulera taktisk medvetenhet, perception och beslutsfattande. 

Prestera-fasen 16 år - SR
Under den här perioden ska spelarna lära sig att förbereda sig för och prestera i en miljö där vinna matcher och tävlingar som 
lag är det prioriterade målet.
Träningen har ett tydligt fotbolls- och positionsspecifikt fokus och matchandet ökar i betydelse.
Förutom fortsatt och ökat fokus på tekniska och psykologiska färdigheter tillkommer delar som förberedelser, kost, 
återhämtning, skadeprevention och livsstilsfaktorer till helheten. Den fysiska träningen blir en mycket viktig del av träningen 
och taktisk problemlösning kopplas till matchanalys.
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