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Välkommen till Annebergs IF 
Föreningen grundades år 1920 och vår verksamhet består idag av fotboll. 

År 2016 har vi 14 lag samt AIF Fotbollskola för 6-åringar och AIF Lilleskutt för 4-5 åringar under 

sommarhalvåret. 

Klubben finns i Kungsbacka kommun i norra Halland och spelar sina hemmamatcher på Dalavallen, 

en anläggning som klubben äger och driver själva. Vi har två stycken 11-manna, en 7-manna och en 5-

manna gräsplan(er) samt en 7-manna konstgräsplan. 

Varje år anordnar AIF Fotbollens dag på Dalavallen – Alla får delta! 2016 blir det den 28 maj 

Barn och ungdomsfotboll 
Annebergs IF:s målsättning är att bedriva en fotbollsverksamhet där alla barn och ungdomar kan delta. 

  

Vår viktigaste uppgift är att få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet (fotboll) i en miljö 

där de kan känna trygghet och där tränaren tar hänsyn till individens mognad och behov genom 

utmaningar som baseras på spelarens aktuella färdighets, kunskaps, och mognadsnivå. 

Vår verksamhet ska ta utgångspunkt i första hand från Svenska Fotbollförbundet (SvFF):s ”Fotbollens 

spela lek och lär” (FSLL), samt Hallands Fotbollförbunds (HFF) ”Riktlinjer för barn och 

ungdomsfotbollen i Halland.(BoUF) Samt SvFF:s Spelarutbildningsplan. 

Svenska Fotbollförbundet – Fotbollens Spela Lek och Lär 

SvFF FSLL bygger på Riksidrottsförbundets Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram.  

I dess riktlinjer för barnidrott står det bland annat  

att ”idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns 

rättigheter” (Barnkonventionen). 

Barn- och ungdomsfotbollen bör i första hand se till så att alla får  

– Möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill 

– Uppleva glädje och kamratskap 

– Utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar 

– Möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse. 

Länk till SvFF Spela lek och lär 

Hallands Fotbollförbund – Riktlinjer för Barn och Ungdomsfotboll 

Är ett dokument som gäller för all barn och ungdomsfotboll som arrangeras av Hallands FF och 

distriktets tillhörande föreningar. 

Länk till Hallands Riktlinjer BoUF 

Svenska Fotbollförbundet – Spelarutbildningsplan 

SvFF spelarutbildningsplan syftar till att utveckla svenska fotbollsspelare i åldern 6-19 år med fokus 

på livslångt lärande och en aktiv livsstil i bästa tänkbara lärandemiljöer.  

Länk till SISU Idrottsböcker SvFF Spelarutbildningsplan 

Seniorfotboll 

Utöver ungdomsverksamheten ska Annebergs IF också ha ett representationslag för herrseniorer. 

Under 2016 kommer seniortruppen att bestå av A och B-lag. Båda lagen omfattas av alla spelare i 

truppen. 

Målsättning år 2016 för seniorverksamhet Annebergs IF. 

Seniorverksamheten i Annbergs IF ska syfta till att den enskilde spelaren utvecklar sina 

fotbollsfärdigheter samt att truppen ska prestera resultatmässigt enligt nedan. 

Målsättning A-lag: Att kortsiktigt (1-2 år) förbli ett stabilt lag i Division 5 Halland samt att på lång 

sikt (5 år) stabilt tillhöra Division 4 Halland. 

Målsättning B-lag: Huvudsyftet med B-laget är att slussa upp ungdomsspelare som har ambitionen 

och kunskapen att spela på seniornivå då Annebergs IF i nuläget inte har möjlighet att driva ett 

juniorlag. Detta kräver naturligtvis att seniortruppen innehåller ett antal spelare med bra 

träningsnärvaro som är villiga att ställa upp i B-laget.  

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_117046/scope_0/ImageVaultHandler.aspx150115161019-uq
http://halland.svenskfotboll.se/barn-ungdom/
http://sisuidrottsbocker.se/Svenska-Fotbollf%C3%B6rbundets-Spelarutbildningsplan.aspx
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Grundstenar för att uppnå målsättningarna 

Medlemmarna - Föreningen 

 Föreningen – Det är vi medlemmar som är föreningen. Alla kan vara med och göra något 

 Klubbkänsla - Vi spelar med olika lag men för samma förening – Annebergs IF 

 Medlemmar är de som betalat sin medlemsavgift  

Ledare/Tränare/Styrelse/Fotbollssektion 

Vi behöver engagerade personer som ledare, tränare och styrelsemedlemmar i vår förening.  

Då det oftast är föräldrar som blir detta uppskattar Annebergs IF om just du vill vara med! 

Annebergs IF – Spelarutbildningsplan för barn och ungdomsfotboll 
Syftar till att beskriva, kunskapsmål, träningsinnehåll, regler och policys per åldersgrupp. 

 

När det gäller barn och ungdomsfotboll får vi aldrig glömma bort att all verksamhet skall bygga på 

kamratskap, lagkänsla och Fair Play.  

Tävlingshets och utslagning skall motverkas i alla delar av verksamheten. Detta gäller för alla 

åldersklasser. Alla ska ges möjlighet att vara med och toppning av lag är inte tillåtet.  

Vi strävar efter att behålla så många individer som möjligt inom fotbollen genom åren. 

  

De olika stegen i Annebergs IF Spelarutbildningsplan är: 

6-9 år – FOTBOLLSGLÄDJE 

AIF Lilleskutt 4-5 år Fotbollslek 

AIF Fotbollskola 6 år Fotbollslek 

Barnfotboll 7-9 år  5-manna 

9-12 år – LÄRA FÖR ATT TRÄNA 

Barnfotboll 10-12 år 7-manna 

Ungdomsfotboll 12-13 år 9-manna 

12-16 år – TRÄNA FÖR ATT LÄRA 

Ungdomsfotboll 12-13 år 9-manna 

 Ungdomsfotboll 14-16 år 11-manna 

 

 

6-9 år – FOTBOLLSGLÄDJE 

AIF Lilleskutt 4-5 år 

Här ska barnen få lära sig idrotten fotboll genom att leka 

Barnen i närområdet får en inbjudan på våren från Annebergs IF att börja i Lilleskutt hos oss. Vi 

träffas en gång i veckan på lördagar för att leka där fotbollen är en av leksakerna.  

Här bygger verksamheten på att det finns föräldrar som ställer upp som ledare ihop med befintliga AIF 

ledare 

Träningsinnehåll: 

o Lekar med fotboll 

o Sång ”Jag är ingen liten plutt – Jag är med i Lilleskutt – Ååååå Anneberg!” 
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AIF Fotbollsskola 6 år 

Barnen i närområdet får en inbjudan på våren från Annebergs IF att börja i vår fotbollsskola.  

Vi träffas en gång i veckan på lördagar för att leka fotbollslekar och spela fotboll och pröva på om 

detta är någonting som du kan tänka dig att fortsätta med i framtiden. 

Här bygger verksamheten på att det finns föräldrar som ställer upp som ledare ihop med befintliga AIF 

ledare. Vill man senare fortsätta som ledare ger klubben dig möjlighet till utbildning. 

Träningsinnehåll: 

 

 Fysik – Koordination. Fotbollssnabbhet. Rörlighet. Tränas genom medveten 

systematisk lek 

 Teknik – Drivning, passning/mottagning, skott 

 Målvaktsspel – Alla ska få prova att vara målvakt 

9-12 år – LÄRA FÖR ATT TRÄNA 

Barnfotboll 7-9 år, 5-manna 

Vi tränar en gång i veckan och om spelarunderlag finns håller vi ihop varje åldersklass för sig.  

Klubbens målsättning är att varje år skapa ett flicklag och ett pojklag. Detta för att ge barnen bästa 

möjliga förutsättningar för att utvecklas till små fotbollsspelare. 

I åldersgruppen spelar vi med boll storlek 3.  

I barnfotboll 7-9 år deltar lagen i Kungsbackaleken med 8 sammandrag per år (4 på våren och 4 på 

hösten, 7-åringarna spelar enbart 4 sammandrag på hösten) mot övriga lag i Kungsbacka.  

Vi deltar även i ca två cuper under året (en futsal-cup inomhus på vintern och en på sommaren). 

Policy för åldersgruppen är: 

 Alla skall ha lika mycket speltid. Ingen toppning av lagen. Matchresultatet är inte viktigt!  

 Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. 

 Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga/passningssäkra tekniska spelare  

 Inga långa utsparkar utan igångsättning sker via utkast från målvakt  

 Spelarna ska rotera på olika positioner och även prova på målvaktspel  

 Grundspelsystem 2 – 2 När tränarna anser att spelarna är redo kan man gå över till 1 -2 – 1 

Träningsinnehåll: 

Teknik 

 Drivning - Träna på att kunna driva bollen genom att använda båda fötterna 

 Skott - Träffa bollen och få den mot mål. 

 Passning och mottagning av pass med fötterna - Tänk på att de flesta små barn inte klarar av 

att slå bredsidor! 

 Roliga lekar som tränar motoriken. Företrädelsevis med boll. 

 Målvakt – Grundläggande målvaktsspel för alla. Alla som vill får prova att vara målvakt. 

Spelförståelse 

 Lära sig spelets grunder och vad olika fotbollsord och uttryck innebär. Enkla fotbollsregler 

som hörna, inkast, frispark, straff. 

 Genom att spela fotboll lära sig samspelet mellan sig själv och medspelarna. Ex. passa. 

 Lära sig att vara en lagspelare. Hur laget spelar och hur man som individ är viktig för laget.  

 Anfallsspel - Alla försöker göra mål när vi har bollen.  

 Försvarsspel - Alla försöker ta tillbaka bollen när motståndarna har den. 
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Barnfotboll 10-12 år, 7-manna 

Vi tränar två gånger i veckan, mestadels lagvis men vi kan ibland ha träningar ihop med andra lag i 

föreningen för att på så sätt få nya utmaningar, fler kompisar och bättre klubbkänsla. 

I åldersgruppen spelar vi med boll storlek 4 

Båda åldersklasserna deltar i poolspel med ca 12 matcher under säsongen mot övriga lag i 

Kungsbacka, vi deltar även i ca tre cuper under året. För flickor F12 finns möjlighet att spela i HFF-

serie 7-manna. 

Policy för åldersgruppen är: 

 Alla skall ha lika mycket speltid. Ingen toppning av lagen. Matchresultatet är inte viktigt!  

 Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. 

 Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga/passningssäkra tekniska spelare  

 Inga långa utsparkar utan igångsättning sker via utkast från målvakt  

 Spelarna bör rotera på olika positioner och även prova på målvaktspel  

 Spelsystem 2 - 3- 1 

Träningsinnehåll: 

Teknik 

 Driva – Säker bollförflyttning med båda fötterna, gärna utan att behöva titta på bollen. 

 Utmana - Med dribbling eller fint 

 Skott – Träna ofta att på att skjuta! 

 Passning – Vart ska bollen? Placering av stödjeben avgör riktning, ”ladda”, fullfölj pendling. 

Tänk på att en passning längs marken är lättare att ta emot. 

 Mottagning – Visa dig för medspelaren. Följ bollen med blicken. Möt gärna passningen/bollen 

och var följsam och mjuk i mottagningen. 

 Nick – Grundläggande teknik. 

 Använd Fotboll 2000 – Illusionsbiblioteket till att plocka ut övningar! 

 Målvaktsteknik – Allmän för alla. Mer specifik för extra intresserade. 

Anfallsspel 

 Alla ska hjälpa till att försöka göra mål när vi har bollen 

 Spelbar – Träna på att vara på rätt plats på planen och göra det möjligt för bollhållaren att 

passa mig. 

 Spelavstånd – Hålla ihop laget, vara spelbar med enkla passningar i både djup och bredd 

 Spelbredd – Lära sig använda den större planens storlek, söka fria ytor och löp och 

passningsvägar 

 Rörelse utan boll – Hur jag gör mig spelbar 

Försvarsspel 

 Alla ska försvara när motståndarna har bollen. Försöka ta tillbaka bollen 

 Försvarssida – Vad är ”rätt sida” vid försvarssituation? Ex. vid hörnor. 

 Rörelse utan boll – Jobba hem igen vid kontring, markera motspelare. 
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12-16 år – TRÄNA FÖR ATT LÄRA 

Ungdomsfotboll 12-13 år, 9-manna  

Vi tränar upp till tre gånger i veckan och kan ha åldersblandade träningsgrupper. (2016: P04; F03/04; 

P02/03) Ibland kan vi ha träningar/del av träningar gemensamt med andra lag i klubben för att på så 

sätt få nya utmaningar, fler kompisar och en bättre klubbkänsla. 

I åldersgruppen spelar vi med boll storlek 4 (12 år) och 5(13år) 

Då 13 år är det sista året med 9-manna spel börjar ett utbyte med U14-15 för att pröva på 11-

mannafotboll, vi genomför även ett par träningsmatcher på 11-mannaplaner. 

Båda åldersklasserna deltar i seriespel i Hallands FF:s regi med ca 12 matcher under säsongen.  

Flickorna väljer 7 eller 9 manna efter spelarunderlag (Klass F12). 

Vi deltar i max fyra cuper under året (och även DM om ledarna och FS tycker det är lämpligt.) 

Alla spelare skall vara registrerade i FOGIS innan seriestart. 

Tillfällen att delta i träningar anordnade av KGFS eller HFF erbjuds om det finns.  

Policy för åldersgruppen är: 

 Alla skall ha lika mycket speltid. Ingen toppning av lagen. Matchresultatet är inte det 

viktigaste!  

 Alla ska få vara med i startuppställningen under säsongen. 

 Vid behov av laguttagning ska träningsflit vara urvalsprincip. Med träningsflit menas närvaro 

över tid samt hänsyn tagen till andra idrottsaktiviteter. All uttagning/selektering skall undvikas 

in i det längsta.  

 Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga, passningssäkra och tekniska 

spelare  

 Utsparkar ska hållas till ett minimum utan igångsättning sker i första hand via utkast från 

målvakt. 

 Spelarna kan nu börja få specifika positioner inom laget men bör rotera på flera positioner. 

 Spelare kan få flytta upp en åldersgrupp och träna med äldre lag för att få större utmaningar. 

Detta sker efter samråd mellan respektive tränare/lagledare. 

Träningsinnehåll  

Fysik  

 Fotbollsfys som ett naturligt inslag i uppvärmningen med fokus på: Koordination, fotbollssnabbhet och 

rörlighet. Samt vid ett tillfälle i veckan ett par styrkeövningar med egen kroppsvikt som tyngd. 

 Knäkontroll enligt SvFF: rekommendationer vid uppvärmning för att förebygga skador. Gör 

fallhopptest vår och höst. 

Teknik 

 Fint - dribbling 

 Skott 

 Passning  

 Mottagning 

 Vändning 

 Nick 

 Använd Fotboll 2000 – Illusionsbiblioteket till att plocka ut övningar! 

 Målvaktsteknik – Allmän. Samt även vissa speciella MV-träningar ex. med KGFS 

Anfallsspel 

 Spelbar – Rättvänd, halvt rättvänd. Felvänd – spelalternativ? 

 Spelavstånd 

 Spelbredd  

 Speldjup 
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 Målvakten – Igångsättning av spelet 

 Rörelse utan boll 

Försvarsspel 

 Försvarssida 

 Markering 

 Täckning 

 Rörelse utan boll 

 Målvakt – Speldjup bakåt 

 

Ungdomsfotboll 14 – 16 år, 11-manna 

Nu får du börja spela matcher där hela planen används – 11-mannafotboll. 

Vi tränar minst tre gånger i veckan och spelar i Hallands fotbollsförbunds serier. 

Vi deltar även i cuper efter behov och krav på utmaning under året. 

Tränare ihop med Fotbollssektionen beslutar om ev. deltagande i DM 

 Policy för åldersgruppen är: 

 Vi tränar fortfarande för att lära – Fokus på utveckling och att göra sitt bästa 

 Laguttagning är tillåtet för spel i Hallandserien men viktigt att alla får vara med. Alla uttagna 

spelar i matchen. Få avbytare – mycket speltid. 

 Vi spelar i den klass som tränarna bedömer vara lämplig med hänseende på truppen. 

Målsättningen är att det ska vara roligt och att vi får spela jämna matcher 

 Träningen skall bedrivas med boll för att skapa bolltrygga, passningssäkra och tekniska 

spelare. Vi lägger även in en del extra fotbollsfysträning som en naturlig del i uppvärmningen 

med både styrke-, snabbhets- och uthållighetsövningar. 

 Utsparkar ska hållas till ett minimum utan igångsättning sker i första hand via utkast från 

målvakt. 

 Spelare kan vid en del tillfällen få flytta upp och träna och spela matcher med äldre lag (B-lag) 

för att få större utmaningar. Detta sker efter samråd mellan respektive tränare/lagledare. Vid 

behov kan det även bli aktuellt att stötta med spelare till P13-laget (Gäller endast -02 killar år 

2016) 

 Vi jobbar med Fair play och ”Laget före jaget” 

Träningsinnehåll: 

Fysik  

 Rörlighet, styrka, snabbhet, uthållighet och koordination. Vid styrkeövningar - egen kroppsvikt som 

tyngd. 

 Knäkontroll enligt SvFF: rekommendationer vid uppvärmning för att förebygga skador. 

Teknik 

 Spelförståelse – Lyfta blicken, orientera sig, se och uppfatta spelet. 

 Drivning – Hög fart och god kontroll  

 Fint/dribbling – Beslutsamhet i 1 mot 1 situationer, träna in varianter ”i ryggmärgen” 

 Skott – hårda, precisa och med båda fötterna 

 Passning – hårda precisa passningar, helst längs marken. 

 Mottagning – Kontrollerad mottagning med ett tillslag, veta vad du ska göra innan du får 

bollen. 

 Vändning – Själv eller genom väggspel för snabba omställningar. 

 Nick – ex. innan studs vid utspark 
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 Målvaktsteknik – särskild träning med målvaktstränare, samt vid tillfälle med KGFS, HFF 

eller liknande 

Anfallsspel 

 Spelbar - Söka upp öppna ytor, öppna passningslinje för bollhållaren. Sträva efter att vara 

rättvänd. 

 Spelavstånd – Kontrollera bollen med flyt i spelet, långa och korta passningar 

 Spelbredd – Göra spelytorna stora, med avledande rörelser skapa ytor 

 Speldjup – spelvändningar, djupledsspel bakåt, understöd till bollhållaren. 

 Målvaktens – anfallsspel 

 Passningsinriktat spel - Rörelse utan boll 

 Snabba omställningar mellan försvars och anfallsspel 

 Skapa målchans och avsluta – Kunna utmana, dribbla, väggspela, överlappa och med 

precision avsluta med båda fötterna (eller nicka) 

Försvarsspel 

 Försvarssida – Alla i laget försvarar 

 Bollorienterat försvarsspel – zonmarkering där bollen befinner sig. 

 Press på bollhållaren – ta tillbaka bollen, förhindra djupledsspel.  

 De som inte pressar bollhållaren täcker ytor och markerar motståndare 

 Minska ytor – Korta avstånd mellan lagdelarna, laget arbetar tillsammans vid ex. överflyttning 

- centrering och uppflyttning - retirering 

 Tackla och täcka – att kunna våga använda kroppen för att ex. stå i mur eller glidtackla 

 Målvaktens försvarsspel 

 Rörelse utan boll 

 

Fokus på i åldersgruppen: 

 

Fysik – Rörlighet, fotbollssnabbhet, uthållighet, styrka, koordination 

Teknik – Passning/mottagning under press. Avslut skott/nick, fasta situationer, tackling/brytning. 

Spelförståelse – Teoretiskt förstå spelet. Fotbollsterminologi. Taktik 

Speluppfattning – Att på planen praktiskt använda spelförståelsen. Fortsätta träna att spela på flera 

positioner på planen. Omställningar anfall/försvar. Kommunikation mellan spelare på planen. 

Målvaktsspel – Regelbunden särskild målvaktsträning med utbildad tränare. (Ev. med seniortruppen) 

Eventuellt förbunds/KGFS träningar om tillfällen ges. 

Gemensamma mål som vi jobbar med i alla lag 

 

Fotboll ska vara roligt !! 

o Skapa positiva erfarenheter av fotboll - då får vi fler att stanna längre inom föreningen och 

idrotten. Både som spelare/domare och senare ledare. 

o Träningarna ska utformas efter aktuell mognads och färdighetsnivå på truppen 

o Alla spelare ska kunna vara med och träna och få spela matcher. 
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Annebergs IF:s Spelidé 
Annebergs IF:s lag skall ha ett spel som bygger på passningar, rörelse och understöd. Spelidén ska 

stödja hela laget från målvakt till anfall och ska göra att vi spelar fotboll som är rolig och utmanande 

för spelarna. Tack vare kravet på bollbehandling och spelförståelse utvecklar vi också bättre 

fotbollsspelare. Bollen skall passas utefter marken. 

Det är alltid bättre att hålla bollen inom laget än att jaga bollen! 

Generellt om spelet 
Vår spelidé bygger på att alla lagdelarna ska vara delaktiga i både anfallsspel och försvarsspel. 

För att kunna lyckas med detta är det viktigt att alla spelare inom laget förstår spelidén och att det 

viktigaste är hur laget spelar tillsammans och inte vad enstaka spelare gör. En bra laginsats avgör 

oftast resultatet i matchen. 

Anfallsspel 

Spelarnas förmåga att spela anfallsspel ska betonas och utvecklas. Grundförutsättningarna för 

anfallsspel ska alltid uppfyllas, (Spelbredd – Speldjup – Spelbarhet – Spelavstånd).  

Spelaren och bollen  

o Alla spelare, inklusive målvakt, ska tränas för att med god bollkontroll kunna skapa 

förutsättningar för en trygg, konstruktiv och anfallsinriktad uppbyggnad av spelet.  

o Passningsspelet ska prioriteras och utvecklas. Passningsbeslut ska grundas på spelarens 

förmåga att förstå o praktisera spelidén.  

o Passningsspelet ska syfta till att ge medspelare en anfallsinriktad position i 

mottagningsmomentet och därmed även goda möjligheter till offensiva beslut.  

o Passningsspel längs marken ska prioriteras  

Spelaren, bollen och medspelaren  

o Bollinnehavare ska söka och ta sig till attraktiva ytor genom att ta sig förbi motståndare 

genom att passa och med hjälp av medspelare skapa och utnyttja numerära överlägen. I 

andra hand genom att utmana motståndare och själv dribbla/finta.  

o En viktig uppgift för medspelarna är att alltid sträva efter att vara spelbar genom att skapa 

rörelse kring och inte minst i djupet framför bollhållaren.  

o Medspelare ska offensivt bidra till fart och genom förflyttningar till spelbara ytor göra sig 

eller annan medspelare spelbara i halvt rättvända respektive rättvända positioner.  

Spelaren, bollen och laget  

o Laget skall sträva efter att som anfallsprincip ta sig fram i djupled, en spelyta i taget, och 

genom ett säkert passningsspel passera motståndare med ett lågt risktagande.  

o För att vår spelidé för anfall ska uppfyllas är det viktigt att det finns ett bra samspel mellan 

alla spelarna och särskilt inom de olika lagdelarna.  

Det innebär att vi strävar efter att varje spelares teknikregister kompletteras med en god 

spelförståelse och speluppfattning.   

o Spelare skall lära sig hur man positionerar sig under anfallsspel då man själv är utan boll. 

o Kontrollerad passning av bollen utefter marken skall prioriteras  
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Försvarsspel – huvudprinciper 

o När motståndarna har bollen är alla försvarsspelare. 

o Alla spelare ska agera försvarsinriktat i syfte att återerövra boll när motståndare anfaller. Spelarna 

ska utveckla förmågan att direkt återerövra boll i sitt försvarsarbete.  

o Grundförutsättningarna för försvarsspel ska behärskas och beaktas (press, täckning, understöd, 

markering). Försvarsspelet organiseras i första hand efter de principer som gäller för 

positionsförsvar där prioriteringsordningen boll - medspelare - motståndare avgör försvarsspelares 

position, arbete o beslut.  

o Det individuella försvarsspelet ska ställa krav på en väl utvecklad pressteknik, förmåga att lösa 1-1 

situationer defensivt samt att behärska inslag av markeringsspel.  

o Försvarsspelet ska utveckla spelarnas förmåga att bedöma och värdera spelsituationer så att de kan 

agera anpassat efter detta i sitt försvarsarbete. 

 

Spelsystem - ungdomslagen 

 Ungdomslagen använder sig av ett gemensamt överenskommet spelsystem för att få en kontinuitet 

från första året med 5-manna till sista året med 9-manna 

Detta underlättar för spelare som vid enstaka tillfällen lånas upp eller ner en årskull att känna igen 

sig i spelet i det nya laget. 

Övergång från 7 till 9 till 11-manna 

 Under sista året som 7-mannatrupp ökas samarbetet med 9-mannatruppen/truppernas ledare och 

spelare för att förenkla omställningen från 7-manna till 9-manna. Samma gäller för övergången 

från 9-manna till 11-manna. 

Övningsbank 

 Annebergs IF:s strävan är att skapa och sedan använda oss av övningar från en gemensamt 

framtagen kunskapsbank tillgänglig på hemsidan. 

Detta skulle underlätta arbetet för främst våra nya tränare och för att barnen skall känna igen sig i 

övningar även om man tränar med ett annat lag i klubben vid något tillfälle 

 Vi ska använda oss av Fotboll 2000´s Illusionsbibliotek för att hitta roliga och stimulerande 

övningar för att utveckla anfallsfotbollen och teknikregistret hos spelarna 
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Annebergs IF:s Policybeskrivningar 

Policy kring kränkningar, Nolltolerans och FAIR PLAY  

Annebergs IF är Idrotts- och hälsocertifierade av Kungsbacka kommun och det styrdokumentet heter 

”Annebergs IF - Den Vita tråden”.(Länk: AIF Vit tråd) 

Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och 

klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd 

och engagemang i föreningsaktiviteter och styrelsearbetet. Vi ökar våra förutsättningar att fostra 

kamratliga, ödmjuka och hänsynsfulla spelare, ledare och supporter. Det sätter även fokus på den 

fysiska utveckling som fotbollen innebär och betydelsen av hur sunda levnadsvanor påverkar den 

enskildes och lagets prestationsförmåga.  

Idrotts- och Hälsocertifieringen omfattar följande områden:  

 

Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete 

Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld. 

Ökad jämställdhet och mångfald.  

Ökad demokrati och delaktighet.  

Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare.  

 

Annebergs IFs tränare och ledare för våra barn- och ungdomslag ska ha grundläggande kunskap och 

kompetens om barns fysiska och intellektuella utveckling. 

I Annebergs IF:s ungdomssektion arbetar vi aktivt mot alla former av trakasserier, pennalism eller 

mobbning. Detta gör vi i ledarutbildningar, föräldramöten och lagvis. Vi har en Nolltolerans mot alla 

kränkningar och vår verksamhet ska vara fri från svordomar och fritt från rasistiska, sexistiska och 

homofobiska tilltal.  

Vi vill minimera utanförskap och undvika feltolkningar genom att alla ska prata svenska med varandra 

i omklädningsrum samt på och vid sidan av fotbollsplan och i alla sammanhang där det annars lätt kan 

uppstå missförstånd och feltolkningar.  

Konflikter mellan spelare löses direkt av ledarna för gruppen. Föräldrar ska kontaktas vid grova eller 

upprepade handlingar. När en eller flera spelare hamnar i konflikt ska alltid båda parter komma till tals 

och konflikten ska vara avslutad innan spelarna får fortsätta med verksamheten.  

Spelare och föräldrar ska alltid uppmanas att meddela ledare eller ansvariga i föreningen om man 

upplever hot eller trakasserier från andra inom föreningen.  

Alla aktiviteter som anordnas i Annebergs IF:s namn (fester, träningar, matcher m.m.) ska vara fria 

från nedvärderande personliga kränkningar eller inhumana uppdrag (t.ex. nollning, inkilning). 

Annebergs IF:s samtliga lag ska vara lyhörda för och samtala såväl individuellt som inom laget kring 

nätmobbning.  

Ledare, föräldrar och spelare får inte skriva eller uttrycka sig i Annebergs IF:s namn eller i 

sammanhang som kan förknippas med Annebergs IF med kränkande, nedvärderande eller subjektiva 

bedömningar av ledare, medspelare, motståndare eller domare via SMS, mail, hemsida, snapchat eller 

andra sociala medier.  

  

http://annebergsif.com/bdh_filearea/Filer_2013/Den_vita_traden_141202.pdf
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Annebergs IF:s spelarguide 
 

En fotbollsförening är ju ingenting om den inte har spelare. Annebergs IF tycker det är viktigt att alla 

ska kunna vara med och träna efter egen förmåga och få en bra spelarutbildning. För att alla i 

föreningen ska trivas bra och fortsätta vara medlemmar upp i åren finns det en spelarguide:  

Jag som spelare i Annebergs IF förväntas att: 

 Betala medlems- och aktivitetsavgifter. 

 Följa klubbens policyer (AIF Blå tråd, Vit tråd) 

 Komma till träningar och matcher i utsatt tid och med rätt utrustning 

 Vid träning göra mitt bästa för att laget och jag själv ska få bra träning. 

 Meddela om jag inte kan komma till träningen - I god tid till ansvarig ledare 

 Ha ett gott uppförande både på och vid sidan av planen. 

 Lyssna och vara koncentrerad på träningar oavsett vem som leder laget 

 Ha en positiv attityd och visa respekt för lagkamrater, ledare, domare, motståndare och publik.  

 Tacka motståndare och domare efter matchen 

 Veta hur jag skall ta mig till bortamatcherna 

 Delta vid arbetsinsatser som gynnar föreningen och lagets ekonomi (för detaljer se Annebergs 

IF:s hemsida) 

 Hålla den personliga informationen på laget.se uppdaterad. Mail, telefon, adress, foto m.m. 

 Ta väl hand om den personliga utrustning jag får låna – ex. Matchställ, MV-handskar m.m. 

 

Vad kan jag som spelare förvänta mig av Annebergs IF? 

• Kamratskap och gemenskap. Lagkänsla och Fair Play 

• Välutbildade tränare och ledare 

• Fotbollsträning anpassad till åldersgrupp, färdighets, kunskaps och mognadsnivå. 

• Att i genomsnitt få spela en match i veckan under säsong 

• Vid ca 15 års ålder erbjuds jag att få en ledarutbildning och möjlighet att hjälpa till i 

fotbollsskolan och våra barn och ungdomsfotbollslag. 

• Vid ca 14 års ålder får jag en domarutbildning och får börja döma 5 och 7-mannamatcher 

• Utbildningsmöjligheter till att på kort sikt bli en god fotbollsspelare och på längre sikt bli 

tränare, ledare, domare eller styrelsemedlem 

• Jag får använda en idrottsanläggning med stora gräsytor samt konstgräsplan och som har 

omklädningsrum och klubbhus i direkt anslutning. 

Licenser och registrering SvFF 

 Det år jag fyller 12 år vill Svenska Fotbollförbundet att jag registreras som ungdomsfotbolls- 

och/eller futsalspelare hos SvFF. Jag blir då inskriven i FOGIS (Fotbollens gemensamma 

informationssystem) och därefter kan lagledaren skriva med mig på laguppställningar vid 

matcher. 

 Det år jag blir 15 så fyller jag i blanketten om spelarlicens och sedan registrerar klubben dig 

som spelare. Det innebär att om du vill byta förening så måste båda klubbarna skriva på 

övergångshandlingar först. 

Försäkringar 

 Som fotbollspelare i en förening medlem i SvFF är du olycksfallsförsäkrad i Folksam   

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/fotboll
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Annebergs IF:s föräldraguide 
 

Du som förälder är jätteviktig för föreningen, utan er som skjutsar, tvättar och ser till att barnet 

kommer till träningar, föräldrar som blir ledare, domare och tränare och engagerar sig i styrelser, 

städdagar, loppmarknader, kioskarbete och tandborstförsäljning m.m. så skulle vi inte kunna fortsätta 

att driva en idrottsförening. 

Tänk gärna efter vad just du kan bidra med? Vi behöver alltid fler som hjälper till att hålla vår snart 

100-åriga klubb levande. 

Vi har satt samman en guide för att du som är ny förälder ska få lite tips men även för dig som varit 

med ett tag att känna dig mer trygg i din roll som förälder i Annebergs IF 

Vad kan jag som förälder bidra med? 

Vid träningar 

 Kom och var publik både till träning och till match – ditt barn vill det! 

 Meddela eventuell frånvaro i god tid om barnet inte kan komma till träning (match) 

 Uppmuntra ditt barn till att delta – tvinga inte, men ibland är lite tjat nyttigt för att få dem att 

släppa paddan, telefonen eller spelkontrollen och komma ut och röra sig. 

• Uppmuntra och stötta i både med och motgång 

Innan match 

• Underlätta för ditt barn genom att se till att barnet vet hur det skall komma till lagets 

bortamatcher, om du inte själv har möjlighet att köra - planera samåkning. 

• Ge ditt barn näringsrik och nyttig mat – Även i matsäcken till efter matchen! 

• Ställ upp när det är dags för kioskarbete – En bra inkomstkälla för klubben 

• Se domaren som en vägledare – kritisera inte domarens bedömning. Alla är hjärtligt välkomna 

till en träning och prova att döma för att själv få uppleva hur svårt det är… 

Vid match 

• Uppmuntra, heja på och beröm alla spelare på plan under match, även motståndare!– Inte bara 

din dotter eller son 

• Föräldrar ska inte ropa och kommentera vad det egna eller andras barn ska göra under träning 

eller match. Detta är ledarnas ansvar och det blir förvirrande för barnet om det både skall 

lyssna på ledare och föräldrar. (Ropa ALDRIG till bollhållaren!) 

• Det är givetvis även oacceptabelt att föräldrar klagar på domare eller motspelare. 

• Respektera hur tränaren disponerar spelarna – försök inte påverka hen under matchen. 

• Alkohol och tobak är bannlyst på och invid planer vid matcher och träningar var vi än befinner 

oss, även på cuper m.m. Vi ska föregå med gott exempel inför våra barn. 

Efter match 

 Fråga barnet/spelaren om matchen var rolig. Börja inte med att fråga efter resultatet i matchen 

eller om barnet gjort mål, då kan självförtroendet lätt få sig en törn. 

 Ge inte onödig negativ kritik utan istället positiv och vägledande 

 Tvätta matchkläderna. 

Allmänt 

• Föregå med gott exempel - Bli medlem (år 2016 – 250 kr), då får du rösträtt och kan påverka. 

• Sätt dig in i och hjälp oss lära ditt barn att följa klubbens policyer – AIF Blå tråd och Vit tråd 

• Förse tränaren med information om ditt barn om t.ex. allergier eller andra hälsotillstånd. 

  Fortsättning nästa sida… 
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• Håll den personliga informationen på laget.se uppdaterad. Mail, telefon, adress foto m.m.  

• Kom till föräldramöten och delta gärna aktivt med din kunskap för att utveckla föreningen 

• Lyssna vad barnet vill ha ut av sin idrott och stötta hen så att målen kan uppnås. 

• Hjälp ditt barn att förstå vad idrotten kan lära ut och vikten av att röra på sig och vara aktiv ur 

ett folkhälsoperspektiv. 

• Kan jag engagera mig mer? Behövs just mina kompetenser i t.ex. styrelsearbetet? Tveka inte 

att fråga vad du kan bidra med, om alla hjälps åt blir det inte så betungande. 

Utrustning 

• Se till att ditt barn har förnuftig utrustning – Skor, benskydd, vattenflaska och kläder efter 

väder och spelyta. På PULSSPORT i Kungsbacka kan ni köpa Annebergs IF:s träningskläder.  
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Annebergs IF:s ledarguide 
 

Ledaren – Vem är det?  

Oftast är du en förälder som har ett eget barn i laget och som tycker det är kul med fotboll.  

Eller kanske en person som helt enkelt känner för att du vill ge någonting tillbaka till den idrott som 

du älskar mest av allt och vill dela med dig av den kunskap du själv fått som aktiv spelare. 

 

Nu skiljer det sig ju en hel del från att komma från senior eller korpfotboll till att t.ex. ta hand om ett 

gäng 6-åringar i en fotbollsskola och därför vill klubben hjälpa dig som vill bli ledare/tränare att 

snabbt komma in i rollen och få dig att känna dig trygg. 

Ledaren är ju en stark förebild för barnen och även föräldrarna. Annebergs IF vill därför hjälpa dig 

med följande guide 

 

Hur blir jag ledare? 

Kontakta ordförande för Annebergs IF Fotbollssektion. Det vi vill ha är en person som är beredd att 

lägga tid på att hjälpa klubben med att i första hand göra våra barn mer fysiskt aktiva, på sikt göra dem 

till bättre fotbollsspelare och dessutom lära dem om föreningslivet och se till att de blir bra kompisar.  

Lagstruktur 

• Varje lag ska ha en huvudtränare samt en eller flera assisterande tränare och en lagledare 

(Lagledare är ibland samma person som tränaren) 

Därutöver är det bra om man har en förälder som är t.ex. kioskansvarig. 

Träningstider - matchplanering 

• Som ledare är du ansvarig för att laget får tillgång till träningstider och att hemmamatcher 

planeras i samråd med FS som lägger schemat för planerna. 

Närvarorapportering 

• Som ledare fyller du i lagets närvaro på laget.se omgående efter sammankomst. Detta ligger 

till grund för kommunalt LOK stöd och statligt föreningsstöd. 

Kommunikation i klubben 

• Informationsflödet i klubben sker främst via klubbens hemsida på laget.se, se till att din profil 

där är uppdaterad. I andra hand mail eller telefon. Interna Facebook-grupper för planering av 

träning osv. är ok men får inte profileras med AIF klubbprofil, logga etc. 

• De som har användarnamn i FOGIS ska hålla sin profil där uppdaterad 

• Postfack i klubbhuset finns för alla lag samt kansli och styrelsemedlemmar. 

Kommunikation till laget 

• Information till spelare och föräldrar ska gå genom laget.se. Kalendern på laget.se ska 

uppdateras regelbundet med nyheter som rör laget. På laget.se kallar du även spelare och 

föräldrar till matcher/träningar/sammankomster 

• Föräldramöten. Ett på våren och ett på hösten rekommenderas. Boka klubbhus i tid via 

kansliet. 

• Utvecklingssamtal. Rekommendationen är ett per säsong och spelare. Använd t.ex. akronymen 

”BÖRS” Bekräfta, Öppna frågor, Reflektioner, Sammanfattning 
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Utbildning för Ledare/tränare 

• Alla klubbens ledare erbjuds att två gånger per år delta i tränarutbildning Fotboll 2000 

• Alla ungdomsledare från lag fr.o.m. 6 år, går kursen kurs ”Grönt Kort – Att leda laget” första 

året som ledare.  

• Minst en ansvarig ungdomsledare för lag i åldrarna 7-12 år ska ha utbildningsnivå SvFF 

Tränarutbildning C eller motsvarande tidigare utbildning (t.ex. Bas 1) 

• Huvudtränare för lag i åldrarna 13-19 år bör ha utbildningsnivå SvFF Tränarutbildning B-

Ungdom och ska ha Tränarutbildning C (eller motsvarande). Assisterande tränare ska ha 

Tränarutbildning C 

• Huvudtränare för seniortrupp ska ha Tränarutbildning UEFA B, Assisterande tränare ska ha 

Tränarutbildning C. (Eller motsvarande äldre utbildningspaket från SvFF) 

• Målvaktstränare för seniortrupp ska ha utbildningsnivåerna SvFF Målvaktstränings-

utbildningar C och B (eller motsvarande) 

Kurserna bokas i samråd med AIF Fotbollssektion/Utbildningsansvarig 

• Länk till SvFF Tränarutbildningar/Halland 

 

Kläder 

• Ledare ska klä sig i Annebergs IF:s kläder med tydlig märkning LEDARE vid match, träning 

eller andra tillfällen då man representerar föreningen. 

• Ledare erhåller träningsoverall, pikétröja och shorts från klubben. Ledarkläder får bara 

hämtas ut med rekvisition från FS, vilka även meddelar Pulssport. Ledare provar själv ut 

storlek på kläder i butiken. Vinterjacka finns tillgänglig efter särskild överenskommelse 

mellan FS och berörd ledare. Ledarkläder återlämnas till FS om man avslutar sitt uppdrag. 

Utdrag ur belastningsregister 

• Ledare skall för av HS utsedda personer uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister 

motsvarande de krav som finns för arbete med barn vid anställning på skolor etc. 

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ 

Lagets utrustning 

• Som ledare är du ansvarig för lagets utrustning och skall se till att bollar, konor, västar, mm 

finns tillgängligt vid träningstillfällen. Endast ledare har tillträde till bollförråd. 

• Som ledare är du ansvarig för målvaktskläder, handskar, kaptensbindel, reservställ, 

taktiktavla m.m. och att rapportera ev. brister till FS (Spelare ansvarar själv för matchkläder) 

• Som ledare ansvarar du för att medicinväskan är komplett och att den medtages till träning 

och match. Behöver den fyllas på kontaktar du FS. 

Gemensam utrustning - anläggningen 

• Ledare skall se till att spelarna i laget tar väl hand om våra anläggningar och använder dem på 

ett korrekt sätt. Gäller bl.a. Klubbstuga, omklädningsrum, planer, mål och materiel 

• Det är viktigt att hålla ordning på fotbollsplaner, klubbhus, materialrum och omklädningsrum. 

Städa bort tejp och lyfta torvor t.ex.  

 Endast ledare får tända och släcka belysningen på konstgräsplanen. 

 Meddela anläggningsansvarig ev. brister. 

 Västar tvättas av vaktmästare efter överenskommelse 

  

http://halland.svenskfotboll.se/tranarutbildning/
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
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Träningsråd – Hur leder jag en bra träning? 

• Planera ihop med tränarkollegorna under försäsong hur ni vill att laget ska träna och spela 

både på kort och lite längre sikt. Skriv ner planeringen och om det är möjligt illustrera 

övningarna i bild eller med video. Ta gärna hjälp av SvFF utbildningsmateriel och Fotboll 

2000´s Illusionsbibliotek 

• Kom väl förberedd! – Ha träningen nedskriven på papper så att du kan visa dina kollegor och 

truppen före träningen vad laget skall träna på. 

• Kom i god tid till träning och match. Ledaren bör komma först och lämna efter sista spelaren. 

• Bygg din träning på barns naturliga behov = rörelse, glädje, engagemang, delaktighet och 

förståelse. Undvik övningar där spelarna blir stående i rad och väntar på sin tur. 

• Se till att alla spelarna vid varje träningstillfälle har tillgång till var sin boll. 

• Ha ett tema på träningen (ex. press) Förklara vad ni ska träna, därefter förklara övningarnas 

syfte "Varför tränar vi detta?" och till sist hur ni ska genomföra träningen och uppnå målen 

• Ge beröm ofta, använd aldrig negativ kritik utan ge förslag på vad som kan övas mer och 

gärna hur det ska göras. 

• Undvik att lära ut teknikövningar när utövarna är trötta eller omotiverade. 

• Lär ut och beskriv övningar genom att dra nytta av de olika metoderna ”Instruktion”, 

”Modellinlärning/Visa” och ”Guided Discovery” Då tillgodoser du alla olika hjärnans sätt att 

uppfatta och sedan kunna härma. 

• Anpassa träningen efter gruppens aktuella färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. 

• Var aldrig rädd för att gå in och bryta och ändra och förtydliga en misslyckad övning och för 

bättre resultat. Lika viktigt är att låta en övning som fungerar bra dra över på tiden, i stället för 

att byta övning. 

• Försök att aldrig avsluta en teknikövning med misslyckat resultat. 

• Lägg in drickapauser i träningen. 

• Gå från det lätta till det svåra. 

• Använd helst ALLTID boll i alla övningar. Även på fotbollsfysen vid uppvärmningen! 

• Låt spelarna hjälpa till att samla ihop bollar och konor. 

Lagsammankomster 

Det är mycket nyttigt för lagkänslan och sammanhållningen om laget gör saker tillsammans utöver 

träningarna, några förslag är kortare träningsläger på Dalavallen, gå med laget till Ullevi och se på en 

landskamp eller allsvensk match, föräldrafotboll med grillkväll eller liknande. 

Ledarträffar 

Ledare och Fotbollssektionen i AIF hjälps åt, stöttar och vägleder varandra.  

AIF Fotbollssektion håller ledarträffar minst 2 gånger per år där vi ledare samlas och delar med oss av 

erfarenheter, både teoretiskt och praktiskt för att gemensamt utveckla fotbollen inom Annebergs IF. 

Nytt för 2016 är att vi kommer att ha utbildningar med klubbens sponsor Fotboll 2000 dessa dagar 

Minst en ledare från varje lag ska delta vid dessa träffar. 
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Om AIF Blå Tråd 
Den blå tråden är ett levande dokument som hela tiden kan förändras och förbättras. 

Har du synpunkter eller åsikter om den blå tråden är du välkommen att höra av dig till AIF:s kansli på 

info@annebergsif.com 

 

Bilder  
Foton är om inget annat anges tagna av Urban Olsson och Peter Bark 
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