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Målsättning med Glumslövs FF’s (GFF) ungdomsverksamhet 
 Att erbjuda barn och ungdomar fotbollsspel i GFF 

 Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De skall visa respekt för regler och 

normer, både inom fotbollen och samhället i övrigt, samt respektera andra människor, 

både vuxna och barn 

 Att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning 

 Att skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över GFF och agerar på och bredvid 

planen som goda representanter för föreningen 

 Att genom en stor bredd på verksamheten skapa ett stort urval för framtida 

seniorspelare i GFF 

 

Till tränarna/ledarna 
Vi skulle vilja be er att följa nedan riktlinjer: 

 Först på plats – lämna sist 

 Skapa bra föräldrakontakt 

 Ställa upp på olika arrangemang som föreningen anordnar. Ledarmöten är obligatoriska! 

 Vid matchtillfälle hälsa på motståndare och domare, samt tacka dessa efter matchen 

 Att under match inte protestera mot vare sig domare eller motståndare 

 Bjud på dig själv! 

 Att under matchen på ett positivt sätt uppmuntra spelarna 

 Alltid bära GFF’s kläder med logga när man representerar föreningen 

 

Föregå med gott exempel!  

Tänk på att barnen inte gör som du säger utan som du gör!  
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Till föräldrar och ledare/tränare 
 

Glumslövs FF (GFF) erbjuder barn och ungdomar en verksamhet där de kan känna sig trygga. 

GFF anser att det är av stor vikt att vi har tränare och ledare som kan utveckla, vägleda och 

stötta barnen och ungdomarna på bästa möjliga sätt. Vi ser till att tränare och ledare får bra 

och relevanta utbildningar. Vi gör även vårt yttersta för att allt runt omkring skall fungera på 

bästa sätt! Vårt mål är att alla involverade i klubben skall trivas! 

Föräldrarna erbjuder vi; 

 Insyn i klubbens verksamhet genom att få ingående information om denna 

 Information om hur de bäst stöttar sina barn inom fotbollen 

 Att vid behov få hjälp med hälso- och kostråd till sina barn 

 Att få ta del av GFF’s Gröna Tråden och Policy via lagets tränare/ledare 

 

Det ligger dock inte enbart i GFF´s och tränarnas händer att göra sitt bästa för att bidra till god 

stämning och utveckling; Du som förälder spelar också en mycket stor roll i detta! 

Spelarnas förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Det 

underlättar en hel del om ledare, föräldrar och barn/ungdomar samarbetar för att kunna nå en 

god stämning och glädje i laget och i föreningen. 

GFF förväntar sig följande av dig som förälder: 

 Ställa upp vid Glumslövs FF’s arrangemang, såsom: 

julmarknad, fotbollsskolan, cuper, chokladfotboll osv 

 Bemanna kiosken under de veckor (i regel en vecka på våren och en på hösten) som 

tilldelas respektive lag 

 Närvara på föräldramöte! Där ges mycket information, och här kan du som förälder 

utvärdera och påverka planeringen 

 Följa reglerna kring Nolltolerans (informationsblad finns i kansliet eller att läsa på 

Skånes FF hemsida: www.skaneboll.se.) 

 

All information till dig som förälder ska ges ut via lagföräldrarna eller tränare i respektive lag. 

Även hemsidan innehåller mycket bra information och självklart är du välkommen att ställa 

frågor direkt till styrelsen! 

 

BEHÅLL I MINNET ATT ALLT ÄR FÖR BARNEN OCH UNGDOMARNAS BÄSTA 

OCH ATT ALLAS INSATSER VERKLIGEN BEHÖVS!!  
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Metod och utvecklingsfaser 
 

Barn är barn och inte små vuxna. De skall tränas med metoder anpassade till deras mognad. 

Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling. 

 

Ungdomsträningen kan delas in i tre utvecklingsfaser. Dessa baseras på barnens utveckling 

och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Det kan dock skilja många år i utvecklingen 

inom en åldersgrupp. 

 

I ungdomsåren kan det vara stor skillnad hur långt man har nått i sin utveckling. Därför kan 

nivån på spelarna skilja sig mycket inom ett lag. Efter puberteten, i 15-17 årsåldern har 

skillnaderna oftast jämnats ut. 

I Glumslövs FF är det därför viktigt att alla får vara med och spela matcher, även om man inte 

utvecklats lika långt som sina kamrater.  

När vi åker på cuper och turneringar skall självklart alla få chansen att spela med på 

matcherna. 

På detta sätt är förutsättningarna att laganda och kamratskap stärks, barnen inte känner sig 

utanför samt så är förutsättningarna större att spelarna stannar kvar i Glumslövs FF. 

Självklart vill vi vinna matcher men det är prestationen vi utfört som är det viktigaste, inte 

resultatet. 

 

De olika faserna går i varandra. Träningen övergår gradvis från en fas till nästa fas: 

1. Nybörjarfasen, 5- 8 år (5-6 år interna matcher, 7-8 sammandrag) 

2. Inlärningsfasen, 9-12 år (serie, cuper) 

3. Utvecklingsfasen, 13-16 år (från 14 år DM) 
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Nybörjarfasen 5-8 år (Nf 5-8) 

Målet är att ha en tränare, enligt nedanstående utbildning och en lagledare per tio spelare. 

Det viktigaste är att ledarna på denna nivå även agerar ”föräldrar”. 

 

Utbildning: Avspark/Grundkurs för tränaren  

 

Träningen skall bestå av lek och kärlek till bollen, allt skall vara roligt. Det är viktigt att lära 

barnen att tycka om fotboll. Alla skall spela lika mycket och på olika platser i laget. 

Träningen måste utgå från barnens mognadsnivå och utveckla ett allmänt och brett 

rörelsemönster. Inriktningen på träningen skall vara allsidig med olika idrottsformer.  

   

Träningsinnehåll (Nf 5-8) 
Lekar med och utan boll. Smålagsspel med tre till fem spelare per lag. Olika idrottsformer 

som utvecklar barnens motorik, t ex. gymnastik och friidrott. Föräldrar och spelare ska 

få insikt om kostens betydelse för maximal prestation.   

 

Träning en till två gånger i veckan. Barnen bör träna året runt med olika idrottsaktiviteter. 

Ingen får hindras att delta i andra idrotter. Träningsläger på hemmaplan kan övervägas.  

 

Träning och match skall karakteriseras av (Nf 5-8)  

 många bollkontakter 

 enkla övningar 

 lek 

 teknik-bollbehandling 

Teknisk träning (Nf 5-8):  

 bollkontroll    

 finter 

 mottagningar (stoppa boll) 

 passningar (korta) 

 skott (få göra mål) 

  

mailto:kansli@glumslovsff.se
http://www.glumslovsff.se/


 

 

 

Glumslövs Fotbollsförening 

 
Styrdokument: 

 

Titel/ämne: GRÖNA TRÅDEN 

för ungdomsfotboll i Glumslövs FF 

Författad av: Lotta Hansson ,Andrea Danielsson ,  
P-O Johansson 

Datum: 2016-01-01 

Godkänd av: Styrelsen Datum: 2016-01-01 

Giltig från: 2016-01-01 

Giltig till: Tillsvidare Sida 6 av 12 

 

-Till Innehållsförteckningen- 
 

Glumslövs FF Föreningsnr: 41953-15 Telefon/fax: 0418-70939 
c/o Mats Mauritz Org nr: 802442-4270 eMail: kansli@glumslovsff.se 
Stadiongatan 51 B Bankgiro: 323-8813 Hemsida: www.glumslovsff.se 
217 62 Malmö     

 

 

Matcher och laguttagning (Nf 5-8): 
I denna ålder är det stor skillnad på barnens utveckling och hur länge barnen spelat fotboll. 

Vissa är fortfarande nybörjare och skillnaderna i barnens fotbollsutveckling är stora. I denna 

fas början barnen spela matcher och vi fokuserar på att barnen ska lära sig lite kring regler och 

hur man beter sig på matcher. Matcherna spelas utan att vi räknar resultat och alla är med lika 

mycket. Vinna matcher är helt oväsentligt, vi spelar matcher för att det är roligt. Laguttagning 

görs helt baserat på lika villkor och alla ges möjlighet till att spela lika mycket. 

 

 

Övrigt (Nf 5-8) 
I denna ålder är fokus på att man ha KUL i samband med fotbollen. Gör gärna andra  

aktiviteter tillsammans, det är viktigt för sammanhållningen. 

Tanken med ovan är att man skall utvecklas både fotbollsmässigt och socialt.  
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Inlärningsfasen 9-12 år (If 9-12) 

Målet är att ha en tränare, enligt nedanstående utbildning, och en lagledare per tio spelare. 

Fotbollsinriktad träning med prioritet – teknik 

 

Utbildning: BAS1 kurs för tränaren och Avsparkkurs för lagledaren. 

Detta är gyllene åldrar för teknikinlärning. Fotbollsträningen skall kompletteras med allsidig 

motorisk träning. Alla momenten ska tränas med båda fötterna. Barn i denna ålder är mycket 

mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. Barnen behöver ofta konkreta situationer 

vid instruktion.   

 

Träningsinnehåll (If 9-12)  
Träning två gånger per vecka. Kontinuerlig träning med aktivitet året runt. Betona vikten av 

laganda och kamratskap. Träningsläger eller cuper med övernattning.  

 

I denna utvecklingsfas kan de skickligare spelarna träna och spela med en äldre åldersgrupp 

men endast om samtliga parter är överens om det. Det innebär att ungdomen själv, föräldrar 

och ledarna i de inblandade lagen ska vara överens. Skall en spelare permanent flyttas från ett 

lag till ett annat ska styrelsen informeras och lämna sitt godkännande. 

 

Föräldrar och spelare ska få insikt om kostens betydelse för maximal prestation.   

   

 Många bollkontakter, enkla övningar, teknik-bollbehandling 

 Passningar med båda fötterna (korta/långa med in/utsida) 

 Bollmottagning/vändning (båda fötter) 

 Driva boll med riktningsförändring (båda fötter) 

 Nicka 

 Skott 

 Finter/dribblingar (fotbollsnabbhet med boll) 

 Målvaktsträning 

 Spelförståelse 

 Uthållighet med boll 

 

Anfallsspel (If 9-12) 

Spelbarhet 
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Läger (If 9-12) 
Det är bra om spelarna börjar vänjas vid att bo under enklare förhållande t ex skolsal. ”Ha 

Kul” på dessa läger är ett motto samt att man skall utvecklas både fotbollsmässigt och socialt. 

Bollkallar till A-lagsmatcherna är en viktig del i utbildningen. 

 

Matcher och laguttagning (If 9-12) 
I denna ålder är det fortfarande stor skillnad på barnens utveckling. I denna fas spelar vi 

matcher regelbundet och registrerar resultaten. Vår inställning är fortfarande att resultaten är 

helt oviktiga och vi spelar matcher för att utvecklas och för att ha roligt. Vi prioriterar vår 

prestation och kamratskapen. Vinna är kul men inte viktigt och styr inte laguttagning och 

matchning. Alla är med på lika villkor. På så sätt ökar vi sannolikheten att samtliga spelare 

känner sig delaktiga och tycker att fotboll är kul. Detta ökar i sin tur sannolikheten för att 

spelarna fortsätter spela fotboll in i nästa fas. 

 

Utvecklingsfasen 13-16 år (Uf 13-16) 

Målet att ha en erfaren och fotbollskunnig tränare 

 

Utbildning: BAS2-kurs för tränaren och för lagledaren BAS1-kursen. 

 

Glumslövs FF bekostar alla ledares utbildning och uppmuntrar till utbildning. 

Huvudtemat för träningen ska vara att befästa tidigare inlärda tekniska färdigheter 

samt övergång i 11-mannafotboll. Under denna period införs konditions- och fysträning, 

speciellt efter puberteten har denna träning god effekt. Rörlighetsträning är viktig då 

muskelmassan ökar. 

 

Träningsinnehåll (Uf 13-16) 
Träning tre gånger per vecka kan övervägas. Det är av stor vikt att spelarna tränar 

kontinuerligt året runt. Spelarna ska lära sig att träna på egen hand. Ingen spelare är den andre 

lik, därför är individuell träning ytterst viktig. Träningen inriktas på teknikträning med 

motståndare och i spel med fart. Utveckla tillslag på boll och nickteknik med upphopp. 

Taktisk träning i 11-mannaspel, fasta situationer och försvarsspel. 

 

I denna utvecklingsfas kan de skickligare spelarna träna och spela med en äldre åldersgrupp 

men endast om samtliga parter är överens om det. Det innebär att ungdomen själv, föräldrar 

och ledarna i de inblandade lagen ska vara överens. Skall en spelare permanent flyttas från ett 

lag till ett annat ska styrelsen informeras och lämna sitt godkännande. 
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Föräldrar och spelare ska få insikt om kostens betydelse för maximal prestation.    

 Passningsspel (två och två samt i spel) långa/korta 

 En mot en offensivt/defensivt (två mot två) 

 Pressteknik 

 Överlappning/överlämning/inlägg 

Anfallsspel (Uf 13-16) 

 Spelbarhet, spelavstånd, spelbredd, speldjup 

 Väggspel, tillbakaspel, vända spelet 

 

Försvarsspel (Uf 13-16):  

 Press/understöd 

 Täckning och överflyttning 

 Zonmarkering, man-man markering 

 Omställning 
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Turneringar, cuper och läger (Uf 13-16):  
 

Distriktsmästerskap (Uf 13-16) 

GFF’s ungdomslag skall ställa upp i DM. 

Deltagande i DM innebär att man spelar med bästa lag. Uppflyttning av spelare, i samråd 

mellan ledare, kan ske. 

  

Seriespel(Uf 13-16) 

GFF skall sträva efter en truppbredd som möjliggör deltagande med både ett spets- och ett 

breddlag i varje åldersgruppering, särskilt i de äldre ungdomslagen. Kvalificering till spel i 

Skåneserien uppmuntras från 14 år och uppåt. 

 

Samarbete mellan trupper, tillfällig uppflyttning: 

För att kunna erbjuda bästa utveckling till samtliga spelare är det viktigt att alla som tränar 

regelbundet får tillräcklig speltid i matcher. Breda trupper med många avbytare och t.o.m. 

överställda spelare till match skapar sällan den lust som får bredden av unga killar och tjejer 

att vilja fortsätta spela fotboll i längden. 

Möjligheten att hålla igång lag så alla får regelbunden speltid skapas lämpligen genom 

samarbete över truppgränserna, där tillfällig frånvaro kan kompletteras med deltagande från 

underliggande trupp. Det är också viktigt att spelare som kommit långt i sin utveckling får 

möjlighet, att då och då, prova på att träna och spela i åldersgruppen ovanför. Allt för att 

utveckling på individnivå och lagens utveckling går hand i hand. Upplåning av spelare skall 

ske med fokus på individens vilja och utvecklingsbehov, i samförstånd mellan truppernas 

ledare, och med godkännande av föräldrarna. 

 

Om det av någon anledning uppstår en situation där en spelare, med stöd av sin förälder eller 

av annan orsak, vill byta trupp permanent så ska detta vara överenskommet mellan de två 

aktuella truppernas ledare och föräldrar. Det ska dessutom alltid godkännas av styrelsen i 

GFF. I utgångsläget är det alltid födelseår som styr vilken trupp man tillhör. Detta gäller 

också nya spelare som ansluter till GFF. Detta gäller för samtliga faser i Gröna Tråden. 

 

Övergång i 11-mannaspel: 

Övergången från 7-manna till 11-mannaspel är särskilt känslig. Senast två säsonger innan det 

är dags bör truppens ledare fundera över hur övergången bäst skall ske. Man ser sällan en 

enstaka 7-mannatrupp ha tillräcklig truppbredd för att klara övergången i 11-manna 

självständigt. En övergång i två 7-mannalag senast i P/F11 är idealt, men alternativt kan tre 

7-mannalag på två trupper säkerställa den spelarbredd som är nödvändig för att klara 

övergången. 
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Den trupp som saknar egen truppbredd för att klara en enkel övergång i 11-mannaspel, eller 

vidare spel kommande säsong, har ansvar för att i god tid göra en handlingsplan för nästa 

steg, och om nödvändigt inleda en dialog med omkringliggande trupper om hur samarbetet 

skall se ut. Allt för att säkerställa att alla spelare i klubben får spela en rimlig mängd fotbolls-

matcher under kommande säsong. Detta bör ske i god tid före anmälan till seriespelet i 

januari. 

Vid behov kan styrelsen bistå de inblandade truppledarna för att hitta den bästa lösningen. 

Dispenser: 

Vi följer fotbollsförbundets rekommendationer att bara söka dispenser för äldre spelare i 

yngre ålderslag i de fall sociala skäl föreligger. 

Dvs. att det inte finns någon spelartrupp i klubben i personens åldersgrupp, alternativt att 

speciella personliga skäl föreligger. Om ett antal spelare i äldsta åldersgruppen är överåriga på 

dispens skall man överväga att istället anmäla laget till seriespel i den äldre åldersgruppen. 

Fotbollspelarens kompetensnivå är enskilt aldrig ett skäl för att söka åldersdispens i ett yngre 

lag. Det är överlag viktigt att notera den sociala gruppens betydelse. Att få träna och spela 

ihop med den kompisgrupp man naturligt tillhör är det som får många att fortsätta att spela 

fotboll längre. 

Nivågruppering under träning samt två lag i seriespel, där man kan välja olika svårighetsgrad 

för att säkerställa att alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar, gynnar samtliga spelare 

och truppbredden långsiktigt. 

 

Cuper(Uf 13-16) 

Cupspel får inte gå ut över träningsmängden. GFF’s trupper skall välja sitt cupdeltagande med 

omsorg. Det skall vara bra cuper, som utvecklar såväl spelare och ledare som laget. Antalet 

cuper som laget ställer upp i bör ligga runt tre till fyra per år. 

 

Alla spelare i truppen skall delta i någon cup. Eftersträva jämn fördelning inom truppen, med 

hänsyn tagen till träningsflit. Deltar man i cuper med övernattning skall samtliga spelare i 

truppen ges chans att delta. Man väljer antingen att delta med två lag eller i mer än en cup, om 

truppen är stor.  

   

Träningsläger/Skånebollsläger(Uf 13-16) 

Träningsläger bör arrangeras varje år. Ett läger med övernattning utvecklar spelarna socialt. 

Turneringar och cuper i olika former för GFF’s ungdomar är en viktig del i 

spelarutbildningen. 

Skånebollsläger  
GFF skall anmäla de spelare som är lämpliga till Skånes FF´s Zonläger och andra lämpliga 

utbildningar. Dessa läger är inga uppmuntringsläger utan det är viktigt att rätt spelare anmäls. 
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Tonvikt skall läggas vid talang, inställning och vilja att utvecklas. GFF skall stötta och 

uppmuntra dessa spelare som finns med på dessa läger.  

 

 

Matcher och laguttagning(Uf 13-16) 
I denna ålder är det fortfarande stor skillnad på barnens utveckling. I denna fas spelar vi 

matcher regelbundet och registrerar resultaten. Vår inställning är fortfarande att resultaten inte 

är det viktigaste och vi spelar matcher för att utvecklas och för att ha roligt. Självklart vill vi 

vinna matcher men det är prestationen som är det viktiga och inte resultatet. Alla är med på 

lika villkor. På så sätt ökar vi sannolikheten att samtliga spelare känner sig delaktiga och 

tycker att fotboll är kul. Detta ökar i sin tur sannolikheten för att spelarna fortsätter spela 

fotboll som juniorer. 

 
 

”Gröna tråden” – Glumslövs FF 
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