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MÅL MED VERKSAMHETEN OCH SYFTE MED 
SPELARUTBIDLNINGSPLANEN

DEN ORANGEA VÄGEN

• EN AV TVÅ MÅLSÄTTNINGAR MED VÅR FÖRENINGS BARN- OCH 
UNGDOMSVERKSAMHET ÄR ATT BIDRA TILL ATT UTVECKLA SUNDA OCH 
ANSVARSTAGANDE INDIVIDER, SOM GENOM ÅREN I FÖRENINGEN HAFT 
EN FIN RESA FRÅN BARN TILL VUXEN, SOM BEHÅLLER GLÄDJEN TILL 
FOTBOLLEN UPP I VUXEN ÅLDER.

• DET ANDRA MÅLET ÄR ATT HA EN SÅ PASS BRA 
SPELARUTBILDNING ATT INDIVIDEN GES FÖRUTSÄTTNINGARNA 
TILL ATT NÅ SINA EGNA SATTA MÅL.

• SYFTET MED DEN ORANGEA VÄGEN (SUP) ÄR ATT 
SKAPA ETT SYSTEMATISKT RAMVERK SOM, OM ALLA 
FÖRHÅLLER SIG TILL DEN, MÖJLIGGÖR BÅDA SYFTENA.



SPELARUTBILDNINGSPLANEN

DEN ORANGEA VÄGEN - INNANFÖR 
REKTANGELN - MED SPELET I FOKUS

Bollskola 3-5 år 

Ordinarie verksamhet

Extra verksamhet

3v3 F6, F7 

5v5 F8, F9 

7v7 F10, F11, F12

9v9 F13, F14

11v11 F15, F16

Akademi

Akademiförberedande

Barnverksamheten

Senior 
Elit

Senior 
Bredd

Äldrefotboll

Kids in motion
& After School

Ambitionsträningar
F10-F13

Stimulansträningar
+ MFF-akademin

NIU - LIU + 
extraträningar

Still in motion

Senior

Äldreidrott

Anfallsspel & försvarsspel

Anfallsspel & försvarsspel (ev 
omställningsspel)

SU, Avslutsfas, försvarsspel och omställningsspel

SU, AF, FSU, FAF Off def 
omställningar, 

11v11 F17, F19

Samtliga skeden



PRINCIPER

NÅGOT VI ALLTID VILL EFTERSTRÄVA ATT FÖLJA



PRINCIPER

NÅGOT VI ALLTID VILL EFTERSTRÄVA ATT FÖLJA

Princip Beskrivning

Motivationsprinciper  Vi bedriver en verksamhet som stimulerar inre motivation 

Ledarprinciper Så här önskas vi uppfattas som ledare inom föreningen.

Spelarprinciper Så här önskas vi uppfattas som spelare inom föreningen.

Träningsprinciper Vilka träningsmetoder, innehåll och övningsdesign vi använder oss av.

Indelningsprinciper Hur delar vi in i grupper under träning och match.

Matchningsprinciper Hur speltid och positioner fördelas samt hur vi jobbar med att spelare spelar upp och ner i åldrar.

Spelprinciper Hur vi vill spela i spelets alla skeden.

Serie, Cup- och lägerprinciper Hur vi vill bedriva cup- och lägerverksamhet

Princip för nya spelare Vad som gäller vid nya spelare som vill börja

Ekonomiska principer

Principer för att motverka psykisk ohälsa Så här arbetar vi för att motverka psykisk ohälsa

Principer för upp- och nedflyttning av spelare i 
träning och match Så här fungerar det när spelare ska vara i andra miljöer än i sin ålder.

Gemensam fotbollsterminologi Detta är fotbollsspråket vi vill använda i föreningen



LEDARPRINCIPER
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LEDARPRINCIPER

Utbildningsstege Spelformsutbildning Grönt kort Tränarutbildning Internutbildning Mv-utbildning

3v3 Delta om utbildning 
erbjuds av SkFF

Gemensam utbildning 
vartannat år SVFF D Uppstartsträffar + 

internutbildning

5v5 Delta om utbildning 
erbjuds av SkFF

Gemensam utbildning 
vartannat år SVFF D Uppstartsträffar + 

internutbildning MV-C vid intresse

7v7 Delta om utbildning 
erbjuds av SkFF

Gemensam utbildning 
vartannat år UEFA C Uppstartsträffar + 

internutbildning MV-C vid intresse

9v9 Delta om utbildning 
erbjuds av SkFF UEFA C Uppstartsträffar + 

internutbildning MV-C vid intresse

11v11 Delta om utbildning 
erbjuds av SkFF UEFA Youth B Uppstartsträffar + 

internutbildning MV-B vid intresse

11v11 F17-F19 UEFA Youth A/ UEFA A Uppstartsträffar + 
internutbildning MV-B vid intresse



MOTIVATIONSPRINCIPER

DEN ORANGEA VÄGEN



MOTIVATIONSPRINCIPEN

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT  STÄRKA INDIVIDENS INRE 
DRIVKRAFT OCH MOTIVATION 

Ledare Innan träning/
match

Under träning/
match

Efter träning/ 
match

Social 
tillhörighet Hälsar Firar mål 

tillsammans Samlar gruppen

Upplevd 
kompetens Förbereder Berömmer Ger positiv 

feedback

Autonomi Låter spelare va med 
i viss planering

Övningar där 
spelaren får ta egna 

beslut

Har med spelaren 
i beslut.

VARJE LAG GENOMFÖR VARJE ÅR EN LÄRGRUPP INOM ÄMNET MOTIVATION, ÄVEN KOPPLAT TILL PRINCIPER FÖR ATT 
MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA.  
DET LEDARE OCH SPELARE GÖR VARJE ÅR ÄR ATT KOMMA FRAM TILL KONKRETA BETEENDEN INOM VARJE RUTA FÖR ÖKAD 
MOTIVATION.



MOTIVATIONSPRINCIPEN

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT  STÄRKA INDIVIDENS INRE 
DRIVKRAFT OCH MOTIVATION 

För att skapa hållbara och sunda förutsättningar för 
en fin fotbollsvardag, strävar vi aktivt mot att stärka 
inre motivation istället för kortsiktigt stärka den yttre 
motivationen med belöningar. Det är viktigt att 
förtydliga att kortsiktiga belöningar absolut kan ha 
en effekt på ökad motivation, men att den är 
kortsiktig och i längden blir ohållbar. Vi vill skapa en 
verksamhet som får individen att vilja vara med på 
grund av individens eget driv att utvecklas och ha 
kul.  

Vårt verktyg för detta är Självbestämmande 
motivation (SDT). En teori som får anses vara 
golden standard för att skapa förutsättningar för 
ökad inre motivation. 

Kan vi ledare, vid varje aktivitetstillfälle få med de 
delarna i SDT, ökar sannolikheten för att individerna 
spelar fotboll för sin egen skull istället för någon 
annans. 

Varje år har vi i föreningen en gemensamt lärgrupp 
om motivationsprincipen och hur vi bedriver 
verksamheten i den riktningen.

Teorin bygger på tre grundpelare för inre motivation. 
- Social tillhörighet 
- Upplevd kompetens  
- Autonomi 

Dessa tre pelare bör genomsyra alla andra principer i vår 
SUP. Därför kommer vi under vår lärgrupp hjälpa varandra 
till konkreta handlingar. 

Några konkreta exempel: 
- Social tillhörighet, vi ledare hälsar på varje spelare 

genom en valfri hälsning och benämner spelaren vid 
namn. 

- Upplevd kompetens, vi berömmer ansträngning istället 
för produkt. Exempelvis om vi tränat på utmana 1v1, så 
berömmer vi försöket oavsett om spelaren kommer förbi 
eller inte. 

- Autonomi, vi designar övningar som är så pass öppna 
att spelaren har en frihet att göra olika typer av rörelser. 
Exempelvis istället för isolerad passningsövning gör vi 
en Rondo 6v2. Där tränar vi passningar, men spelaren 
får en frihet att göra olika passningar beroende på 
situation. 

Det är viktigt att nämna att vår SUP ska vara tydlig, men 
även lämna utrymme för ledaren att känna autonomi i 
övningsdesign, men inom de ramar som SUP sätter upp.



PRINCIPER FÖR INTAG AV NYA SPELARE
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PRINCIPER FÖR INTAG AV NYA SPELARE

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

Upp till och med 12 år (barnverksamheten) erbjuds alltid nya spelare plats i KDFF, 
så länge som där finns tillräckligt många ledare för gruppen för att hantera 
ökningen. Det är upp till ungdomsansvarig och ansvariga tränare för gruppen att 
avgöra tillsammans om det går att ta in nya spelare.  

Riktlinjen är 1 ledare per 8 spelare. 
Riktlinjen är max 32 spelare per lag. Från att akademin börjar kan detta förändras. 

Efter 12 år kan det vara svårt för nybörjare att börja i våra lag och då kan vi inte 
garantera plats i verksamheten.

Ambitionen är att ha möjlighet att erbjuda 
Extraträningar på fredagar för extra motiverade barn och ungdomar, och att detta 
samtidigt ska funka som en bonusträning för nybörjare. 

Inga spelare rekryteras in i föreningen på grund av förmåga förrän i akademi. 
Rekrytering till akademilagen ansvarar XXX XXX för.



MATCHNINGSPRINCIPER
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MATCHNINGSPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT SPELA SÅ JÄMNA MATCHER SOM MÖJLIGT, DÄR ALLA FÅR LIKVÄRDIG CHANS ATT 
FORTSÄTTA UTVECKLA DET VI HAR TRÄNAT PÅ UNDER VECKAN. 

Matchen ska ses som ett utbildningstillfälle där de senaste träningarnas fokus sätts  
i en kontext.  
En av våra två viktigaste principer när det gäller matchning är att alla spelar lika 
många minuter under en säsong, upp till 15 år.
Den andra principen är att vid en trupputtagning där alla inte kan tas ut, ska 
truppen tas ut för att matchen ska bli så jämn som möjligt. Detta innebär att det kan 
behöva finnas en långsiktig planering för att uppnå principen om lika speltid en i 
varierad nivågruppering. 

Hur kan vi göra detta på ett bra sätt?



MATCHNINGSPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT SPELA SÅ JÄMNA MATCHER SOM MÖJLIGT, DÄR ALLA FÅR LIKVÄRDIG CHANS ATT 
FORTSÄTTA UTVECKLA DET VI HAR TRÄNAT PÅ UNDER VECKAN. 

3v3 5v5 7v7 9v9 11v11 F15-
F16

11v11 F17-
F19

Positioner Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Träningsnärvaro spelar roll 

för uttagning Nej Nej Beror på* Beror på* Ja Ja

Toppning Nej Nej Nej Nej Sällan Ja

Lika matchtid Ja Ja Ja Ja Oftast Nej
Variera positioner Ja Ja Ja, men helst vara så nära 

samma position under en och 
samma match.

Ja, men helst vara så nära 
samma position under en och 

samma match.

Ja, men helst vara så nära 
samma position under en och 

samma match. Olika
Variera formationer - - Ja Ja Ja Ja

* TRÄNINGSNÄRVARO SPELAR ROLL OM SPELAREN VÄLJER ATT STRUNTA I NÅGON TRÄNINGSFORM. DETTA INNEBÄR 
ATT OM SPELAREN TRÄNAR EN ANNAN TRÄNING PÅ TRÄNINGSTIDEN SÅ HAR HON FORTFARANDE NÄRVARO. 

* FRÅN 15 ÅR GÅR DET ATT KOMBINERA FOTBOLL MED ANDRA IDROTTER, MEN DET KAN VARA NÅGOT SOM STYR 
MATCHNINGEN-



MATCHNINGSPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT SPELA SÅ JÄMNA MATCHER SOM MÖJLIGT, DÄR ALLA FÅR LIKVÄRDIG CHANS ATT 
FORTSÄTTA UTVECKLA DET VI HAR TRÄNAT PÅ UNDER VECKAN. 

Inom barnverksamheten (3v3,5v5,7v7) bör vi se hela uppvärmningen som ett extra 
tillfälle till att träna. Använd denna tid till att spela 2v2/3v3/4v4, med eller utan mål.  

Se till att alla är så aktiva som möjligt under uppvärmningen. 

Exempel på uppvärmning för 7v7 där vi har 10 barn med oss i truppen. 
0-5 min Alla har varsin boll - driver runt i yta och utför olika tekniker. 
0-5 min Halva gruppen har boll - driver runt i yta och passar till någon som inte har 
någon boll med olika tekniker av passningar och mottagning. 
10 min. Spel 5v5 där ena laget har målvakt och det andra laget försvarar två 
konmål.  

Lägg tid på att träna fotbollsaktioner istället för att jogga eller stå i kö för att skjuta.



PRINCIPER FÖR UPP- OCH NEDFLYTTNING AV SPELARE I 
TRÄNING OCH MATCH 

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT GE ALLA SPELARE I FÖRENINGEN MÖJLIGHETEN ATT UTVECKLAS I SIN EGEN 
TAKT.

För att stimulera extra utveckling kan vi ibland använda oss av tillfällig uppflyttning/
nedflyttning av spelare till träning och match. Här är det vägledande principerna: 
- Tränare som har ansvaret för det lag som det ska flyttas spelare från, tar beslut 

om vilka spelare som är aktuella vid det specifika tillfället. Det innebär att om en 
tränare för en äldre grupp behöver spelare till träning/match, så kontaktar man 
huvudansvarig för det laget och ber om spelare. Sen är det upp till ansvarig att 
ta beslut om vilka spelare. 

- Tränare som önskar utmana någon/några extra mycket kan ta kontakt med 
tränare i laget över, för att komma överens om tillfällig uppflyttning (exempelvis 
fyra träningar och en match), om det passar alla inblandade. 

- Finns där spelare som uttrycker att de vill lyckas oftare på träningar så är det 
okej att ta diskussion med tränare för yngre lag om den spelaren kan träna extra 
med det laget när det passar. 

- Spelare bör ha tränat någon gång med det laget som hon ska spela med, så vi 
uppmuntrar gemensamma träningar och att spelare får ”träna upp” vid intresse.



INDELNINGSPRINCIPER - TRÄNING
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INDELNINGSPRINCIPER - TRÄNING

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA VARJE BARNS 
BÄSTA I FÖRSTA RUMMET

Individanpassning Träningen anpassas efter individen, men görs 
alltid i en kollektiv kontext, oavsett färdighetsnivå.

Nivåindelning Laget delas upp i träning utifrån färdighetsnivå.

Toppning Selektering under tävling

Selektering Spelare som uppfattas ha för låg färdihetsnivå tas 
bort ur verksamheten.

Varierande gruppsammansättning i träning och 
match

Grupper vid träning och match varieras utifrån 
alla olika parametrar. 

Vår sport är en lagsport och det är en enorm styrka. Det kan också ibland uppfattas som en utmaning då vi ska se till varje barns bästa och se 
alla barn. Våra beslut kring indelningsprincper grundar sig i barnkonventionen och SVFFs Spela, Lek och Lär. 

Det är viktigt att vår tränings- och matchverksamhet skapar förutsättningar för alla att utvecklas, där ledordet är TILLSAMMANS och VARIERANDE 
GRUPPSAMMANSÄTTNINGAR i träning och match.



INDELNINGSPRINCIPER - TRÄNING

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA VARJE BARNS 
BÄSTA I FÖRSTA RUMMET

VÅR VERKSAMHET HAR EN SYSTEMATISK VARIERANDE 
GRUPPSAMMANSÄTTNING I TRÄNING. DETTA INNEBÄR ATT LAG/
GRUPPER PÅ TRÄNING KAN DELAS IN EFTER EXEMPELVIS KOMPISAR, 
SLUMPVIS, FÄRDIGHETSNIVÅ, AMBITIONSNIVÅ, FYSISKA 
FÄRDIGHETER MM. 

PRINCIPERNA ATT FÖLJA ÄR: 
1. ALLA ÖVNINGAR OCH LEDARES UPPMÄRKSAMHET SKA VARA EXAKT LIKA 

OAVSETT GRUPPERING. 
2. FUNDERA PÅ OM DET SPELAR NÅGON ROLL HUR GRUPPERNA DELAS UPP 
3. MAX 1/3 AV TRÄNINGEN FÅR DELAS UPP EFTER FÄRDIGHETSNIVÅ/FYSISK NIVÅ 
4. FÖR ATT ENS KUNNA GÖRA EN SYSTEMATISK OCH VÄLGENOMTÄNKT, 

VARIERAD GRUPPINDELNING MÅSTE VI LEDARE HAR KOLL PÅ VILKA SOM 
KOMMER PÅ TRÄNINGEN. HUR GÖR VI DETTA PÅ BÄSTA SÄTT?



INDELNINGSPRINCIPER - TRÄNING

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA VARJE BARNS 
BÄSTA I FÖRSTA RUMMET

Vår sport är en lagsport och det är en enorm styrka. Det kan också ibland uppfattas som en utmaning då vi ska se till varje barns bästa och se 
alla barn. Våra beslut kring indelningsprincper grundar sig i barnkonventionen och SVFFs Spela, Lek och Lär. 

Det är viktigt att vår tränings- och matchverksamhet skapar förutsättningar för alla att utvecklas, där ledordet är TILLSAMMANS och VARIERANDE 
GRUPPSAMMANSÄTTNINGAR i träning och match.

3v3 5v5 7v7 9v9 11v11 F15-
F16

11v11 F17-
F19

Individanpassning Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Nivåindelning Aldrig Aldrig Varierande Varierande Varierande Ja

Toppning Nej Nej Nej Nej Sällan Ja

Lika matchtid Ja Ja Ja Ja Oftast Nej

Selektering Aldrig Aldrig Aldrig
Aldrig med befintliga 
spelare, kan ske vid 

nya spelare

Aldrig med befintliga 
spelare, kan ske vid 

nya spelare Sällan
Varierande 

gruppsammansättning i 
träning och match

Ja Ja Ja Ja Ja Ja



INDELNINGSPRINCIPER - SKARVARNA

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA VARJE BARNS 
BÄSTA I FÖRSTA RUMMET

Vi utgår från spelformerna och det styr innehållet i 
träningsupplägget. Det gör att där kommer en utmaning när 
lag befinner sig mitt i en skarv mellan två spelformer. Vår 
förenings ambition är såklart rena lag åldersmässigt, men så 
ser det inte alltid ut i verkligheten. Därför behöver vi förtydliga 
hur vi arbetar när lag befinner sig i skarven. 

Lag som befinner sig i skarven diskuterar inför och under 
varje säsong tillsammans med ansvarig för 
spelarutbildningsansvarige hur lagen ska förhålla sig till 
spelarutbildningsplanens ramverk.



SPELPRINCIPER
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SPELPRINCIPER

Matchen

Anfallsspel Försvarsspel

Speluppbyggnad

Omställningar

Kontring

Fasta

Förhindra 
speluppbyggnad

Kontringspress

Förhindra avslutAvslutsfas

VÅRA SPELPRINCIPER STRÄVAR EFTER ATT UTVECKLA SPELAREN 
INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT



SPELPRINCIPER

VÅRA SPELPRINCIPER STRÄVAR EFTER ATT UTVECKLA SPELAREN 
INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT

Vad När Målbild

Speluppbyggnad Vi har bollen på egen planhalva och 
möter ett organiserat försvarsspel.

Få kontroll på bollen på offensiv 
planhalva.

Kontring Vi vinner bollen och motståndarna är 
inte organiserade.

Skapa målchans inom 5 sekunder 
eller etablera anfallsspel

Avslutsfas Vi har bollen på offensiv planhalva Skapa målchanser inom vår Golden 
Zon.

Förhindra speluppbyggnad Motståndaren har boll på sin planhalva och 
vi är organiserade i vårt försvarsspel.

Vinna bollen så nära motståndarnas mål som möjligt utan att 
tillåta ytor bakom oss som är enkla att spela in i.

Kontringspress Vi tappar bollen och är då inte 
organiserade i vårt försvarsspel. Vinna tillbaka bollen inom 5 sekunder.

Förhindra avslut Motståndaren har boll på vår 
planhalva Förhindra avslut inom vår Golden Zon.

Fasta situationer Bollen är död och vi kan organisera 
både i anfallsspel och försvarsspel

Ha något gemensamt överenskommet 
inom alla fasta situationer.

DEFINITIONER AV FASERNA



SPELPRINCIPER

VÅRA SPELPRINCIPER STRÄVAR EFTER ATT UTVECKLA SPELAREN 
INDIVIDUELLT OCH KOLLEKTIVT

Vad Hur Målbild

Speluppbyggnad Modigt passningsspel med hög risk där vi 
strävar efter att spela framåt.

Få kontroll på bollen på offensiv 
planhalva.

Kontring Första touch och tanke framåt vid 
bollvinst.

Skapa målchans inom 5 sekunder eller 
etablera anfallsspel

Avslutsfas Ta bollen till en stor målchans istället för 
att skjuta vid en liten. Skapa målchanser inom vår Golden Zon.

Förhindra speluppbyggnad Ett välplanerat systematiskt system för hur vi 
och var vi vill vinna boll.

Vinna bollen så nära motståndarnas mål som möjligt 
utan att tillåta ytor bakom oss som är enkla att spela 

in i.

Kontringspress De närmsta spelarna pressar 
bollvinnaren. Vinna tillbaka bollen inom 5 sekunder.

Förhindra avslut Vi pressar alltid motståndare på egen 
planhalva och räddar avslut tillsammans. Förhindra avslut inom vår Golden Zon.

Fasta situationer Vi spelar igång så fort som möjligt till 
närmsta lediga spelare.

Ha något gemensamt överenskommet 
inom alla fasta situationer.

PRINCIPER I FASERNA



TRÄNINGSPRINCIPER
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TRÄNINGSPRINCIPER

Spelform Träningstillfällen inom 
föreningen / vecka

Träningstillfällen utanför 
föreningen (skolträningar) /vecka Matchtillfällen / vecka

3v3 1 0 Sammandrag

5v5 1-2 0 (Extraträningar från oss?) 1-2

7v7 2-3 0 (Extraträningar från oss?) 1-2

9v9 3-4 3 1-2

11v11 3-4 3 1-2

11v11 F17-F19 4-6 3 1-2

ANTAL TRÄNINGAR PER LAG



Matchen

Anfallsspel Försvarsspel

Speluppbyggnad

Omställningar

Kontring

Fasta

Förhindra 
speluppbyggnad

Kontringspress

Förhindra avslutAvslutsfas

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

TRÄNINGSPRINCIPER - ÖVNINGSDESIGN



VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

TRÄNINGSPRINCIPER - ÖVNINGSDESIGN

1/3 av tiden 
Förberedelsträning 

med integrerad 
fotbollsfys

1/3 av tiden 
CLA-övning

1/3 av tiden 
Spel i eller nära 

spelformen



TRÄNINGSPRINCIPER - ÖVNINGSDESIGN

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

Våra träningar ska utgå från spelet 
och följa den tydliga ram som SUP 
hoppas tillhandahålla. Detta innebär 
att kraven på träningsplanering till viss 
del höjs, men förutsättningarna till 
detta ska förhoppningsvis också höjas 
minst lika mycket.  

Grundstenarna som vi bygger vår 
fotbollsutbildning på som ni gärna får 
läsa mer om: 
SVFFs spelarutbildningsplan 
Constraint led approach (CLA) 
Självbestämmande motivation  

Träningsprinciper: 
Vi tränar utifrån spelets skeden, inte 
tema. 
- Många repetitioner utan repetioner.  
- Fotbollsaktioner som sker i 
matchen  är de vi tränar på under 
träningarna. 
- Möjligheten att bestämma 
lösningen på utmaningen ligger hos 
spelaren. 
- Så många aktiva som möjligt hela 

tiden. 
- Vi tävlar på träningen



TRÄNINGSPRINCIPER - ÖVNINGDESISGN

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

1/3 av veckans träningstid = 
Färdighetsövning* och lekar med 
integrerad fotbollsfys.

Under träningens första del kan vi 
använda oss av färdighetsövningar och 
lekar som inte har motståndare. Det är 
dock viktigt att färdighetsövningarna 
utgår från spelet och att aktionerna som 
genomförs är tagna från matchen. Ett 
bra exempel på aktioner som inte 
genomförs i matchen men som vi ofta 
tränar på är ”teknikcirkeln”. Där 
genomförs rörelser som aldrig sker i 
matchen. Titta istället på er senaste 
match och notera vilka aktioner som 
genomförs och försök skapa övningar 
som liknar dessa. Man blir bra på det 
man tränar. Syftet med 
färdighetsövningen är att få många 
repetioner av den önskade färdigheten. 
Ett tips är att arbeta med spelformens 
prioriterade färdighet under spelet på 
träning ifall det är ojämna siffror. 
Färdighetsövningar med fotbollsfys 
kommer vi lyfta under en Lärgrupp 
inledningsvis varje år.

1/3 av veckans träningstid = CLA-
övningar. 

Under träningens andra tredjedel 
kommer vi att jobba med övningar som 
bygger på principerna i constraint led 
approach. Det är en vetenskapligt 
baserad grund på hur man lär sig nya 
färdigheter. Principerna låter också 
tränaren konstruera övningar på egen 
hand som är godkända om de checkar 
av ”kraven” som metoden sätter upp. 
Principerna är att övningen har: 
- Hög aktivitetsgrad  
- Oftast medspelare (max det totala 

antalet i er spelform) 
- Motspelare (max det totala antalet i 

er spelform) 
- Riktning 
- Reps utan repetition. 

Detta innebär att i princip alla övningar 
med smålmål eller riktiga mål faller 
inom kategorin, men där finns även en 
massa possessionsövningar som faller 
inom ramen. CLA-övningar kommer vi 
lyfta under en Lärgrupp inledningsvis 
varje år.

1/3 av veckans träningstid = Spel, i 
eller nära spelformen

Under träningens sista tredje ska vi 
spela i, eller nära den spelform som vi 
befinner oss i. Det är nu vi får aktioner 
som är exakt replikerade till sportens 
kärna. Anledningen till att vi inte spelar 
hela träningen är för att det kan bli för få 
av de önskade aktioner som vi vill 
uppnå med träningen, men spelet 
måste alltid vara basen i varje träning. 

Här håller vi oss i eller nära spelformen, 
kan det innebära att där är några 
spelare utanför. Dessa låter vi inte vara 
passiva utan här kan vi sätta upp 
antingen en CLA-övning eller en 
färdighetsövning. 

Det är viktigt att det är bestämda 
perioder i spelet, (exempelvis 6 minuter 
x 3 matcher), det har visat sig leda till 
ökad intensitet när utövaren vet hur 
länge hon behöver arbeta. 
Vi kommer lyfta spelet som träningsform 
i en lärgrupp inledningsvis varje år. 



1/3 FÄRDIGHETSTRÄNING MED INTEGRERAD FOTBOLLSFYS

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

Färdighetsträningen innehåller en 
kombination av en färdighetsträning - 
där vi tränar på färdigheter som ofta 
sker i den fasen vi ska träna på resten 
under träningen.  

I detta har vi en inkluderad fotbollsfys, 
där vi under övningens pauser 
integrerar övningar för: 
Styrka 
Rörlighet 
Balans 
Snabbhet 
Riktningsförändringar 

Prioriterade färdigheter: Inom varje 
spelform kommer där finnas några 
färdigheter i både anfallsspel och 
försvarsspel som bör finnas med 
under veckans träningar. 



2/3 CONSTRAINT LED APPROACH

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

CLA utgår alltid från matchen. 
Därefter läggs begränsningar/regler 
(constraints) in för att ge möjlighet till 
att utveckla vissa lösningar oftare än 
andra, men övningen hålls alltid så 
pass öppen att där finns mer än en 
lösning på problemet/uppgiften. 

Detta leder till att vi utbildar smarta 
fotbollsspelare som letar efter 
lösningen själva, istället för att dom 
utför den givna lösningen. 

Exempel:  
Vi vill utveckla våra spelares förmåga 
att driva bollen framåt. 
Äldre metod: Driva fram och tillbaka i 
kolonner. 
CLA: Vi spelar 5v5 med en linje som vi 
ska driva över för att göra mål, där vi 
bara får passa bollen bakåt. 
I CLA har vi alltså utgått från helheten, 
men vi skapar förutsättningar för att 
locka spelarna till att driva bollen 
framåt med de två reglerna ”driva 
över linje för att göra mål” och ”du får 
bara passa bollen bakåt”. 



CONSTRAINT LED APPROACH

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST



REPETITIONER UTAN REPITION

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST



3/3 SPEL I ELLER NÄRA SPELFORMEN

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

Vi vill spendera massor med tid i eller 
nära vår spelform, för det är det vi ska 
vara bra på och det är där vi utsätts för 
alla utmaningar som finns i spelet fotboll.  

Är vi exempelvis 18 spelare på en träning 
i 7v7-spelformen, så är det ett utmärkt 
tillfälle att spela matcher i 7v7 på liknande 
yta som i match. De övriga sex spelarna 
kan arbeta antingen i en färdighetsövning, 
men helst i en CLA-övning.  

Man skulle också kunna spela 6v6 och ha 
tre lag som rullar och jobba med det laget 
som vilar i en separat övning. 

Spelet bör ge återkoppling till det som ni 
har tränat på under både 1/3 och 2/3 på 
träningen och är såklart alltid kopplat till 
hur vi vill spela under matchtillfällen. 



VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT ALLTID HA MATCHEN SOM 
UTGÅNGSPUNKT VID ÖVNINGSDESIGN, DÄR HELHETEN ÄR VIKTIGAST

TRÄNINGSPRINCIPER - ÖVNINGSDESIGN

1/3 av tiden 
Förberedelsträning 

med integrerad 
fotbollsfys

1/3 av tiden 
CLA-övning

1/3 av tiden 
Spel i eller nära 

spelformen



DEN ORANGEA VÄGEN

PRIORITERADE FÄRDIGHETER



PRIORITERADE FÄRDIGHETER

Utifrån de aktioner som är mest vanligast förekommande i den 
spelform ni befinner er i, kan extra fokus läggas på dessa under 
träning och match. Dessa kallar vi Prioriterade Färdigheter. Detta är 
en linjär lista och behöver givetvis anpassas efter varje individ, men 
bör vara en ledstång genom ungdomsverksamheten för oss ledare. 

Ett exempel på när vi kan fokusera extra på de prioriterade 
färdigheterna är: 
- Under färdighetsövningen under del 1 på träningen. 
- När spelare vilar under matchspel på både träning och match. 
- Under uppvärmningen till match.



PRIORITERADE FÄRDIGHETER

Spelform Teknik Taktik Spelförståelse Fysik

3v3 Driva, vända, dribbla 
Ta bollen av motståndaren

Anfallsspel + lite 
försvarsspel

Vart ska jag driva? 
Hur tar jag bollen? Kordination

5v5 Finta, utmana, korta pass 
Markera motståndaren

Anfallsspel + lite 
försvarsspel

När ska jag driva/finta? 
Vem ska jag markera och 

när?
Kordination

7v7
Passning, mottagning 

längre pass, nick. 
Täcka motståndare

Arbetssätt i vissa faser.
Vart ska jag passa/driva bollen och 

när? 
Hur täcker jag motståndaren bäst?

Snabbhet

9v9 Avslut, passningar i luften. 
Tacklingar + täcka skott Arbetssätt i vissa faser.

Hur tar vi oss till avslutsfas och 
vilka avslut vill vi ta? 

Hur förhindrar vi avslut 
tillsammans?

Snabbhet + 
fotbollskondition

11v11 F15-F16 Alla färdigheter Arbetsätt i alla faser Fokus på individen i en 
kollektiv kontext Alla

11v11 F17-F19 Alla färdigheter Arbetsätt i alla faser Fokus på individen i en 
kollektiv kontext Alla



PRINCIPER FÖR SERIE, CUP OCH LÄGERVERKSAMHET

DEN ORANGEA VÄGEN



SERIE-, CUP- OCH LÄGERPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT HA EN VERKSAMHET DÄR CUPER OCH LÄGER 
ÅTERKOMMER OCH HAR EN PROGRESSION GENOM ÅREN.

Cuper och läger är viktiga för att våra spelare ska utvecklas både fotbollsmässigt men även socialt. Det är också viktigt att det finns en balans mellan våra olika lag och att där hela tiden finns en klar 
progression under tiden som en spelare växer upp i föreningen. Därav har vi bestämt följande cup- och lägerprinciper. Större cuper genomförs med minst ett års uppehåll. Det är givetvis helt okej att föreslå 
cuper till ungdomsansvarige,

3v3 5v5 7v7 9v9 11v11 F15-F16 11v11 F17-F19

Cuper 1 lokal cup 2 lokala cuper
1 cup inför säsongen 
1 cup under sommaren 
1 cup efter säsongen 
Lokalt & Regionalt

1 cup inför säsongen 
1 cup under sommaren 
1 cup efter säsongen 
Lokalt & Regionalt, 
internationellt

1 cup inför säsongen 
1 cup under sommaren 
1 cup efter säsongen 
Lokalt & Regionalt, 
internationellt

Försäongscup mot killar. 
Gothia Cup 

Arena cup på vintern

Betalas från klubben
Klubben står för 2 

cuper á 2 lag. Max 4 
cuper per lag.

Klubben står för 2 cuper á 2 
lag. Max 4 cuper per lag.

Klubben står för 2 cuper á 2 
lag. Max 4 cuper per lag.

Klubben står för 2 cuper á 2 
lag. Max 4 cuper per lag.

Klubben står för 2 cuper á 2 
lag. Max 4 cuper per lag.

Klubben står för 2 cuper á 2 
lag. Max 4 cuper per lag.

Rekommenderade cuper ? Brömölla indoor-cup 
Arena Cup

Åhus beachfotboll 
Brömölla indoor-cup 

Arena Cup 
Eskilscupen

Eskilscupen 
Laxacupen 
Dana Cup 
Rey-cup

Gothia cup F16-året 
tillsammans med F17.

Försäongscup mot killar. 
Gothia Elite Trophy  

Arena cup

Läger med övernattning Helst 1 1 per säsong 
Kan ersätta sommarcup 

1 per säsong 
Kan ersätta sommarcup 

Lagaktiviteter Dag/kväll Minst 1 Minst 2 Minst 3 Minst 4 Minst 5 Minst 6

Gemensam vår- och höst 
avslutning Deltaga Deltaga Deltaga Deltaga Ansvara Ansvara

Serietillhörighet Lokal Lokal - kan vara mot killar vid 
behov.

Lokal - kan vara mot killar vid 
behov. Region helst om det går Region helst om det går Nationellt 

F17-19 SM



DEN ORANGEA VÄGEN
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PRINCIPER FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA

VI STRÄVAR EFTER ATT HA EN VERKSAMHET SOM GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARE OCH 
SPELARE ATT TILLSAMMANS SKAPA EN HÄLSOSAM UTVECKLINGSMILJÖ

3v3 5v5 7v7 9v9 11v11 F15-F16 11v11 F17-F19

Aktioner för spelare

3 
lärgruppstillfälle 

per år 

3 lärgruppstillfälle per 
år 

Föreläsning Psykisk 
ohälsa - spelare, 
under åren i 7v7. 

3 Lärgruppstillfällen 
per år

Föreläsning Psykisk 
ohälsa - spelare, 
under åren i 9v9 

3 Lärgruppstillfällen 
per år

Föreläsning Psykisk 
ohälsa - spelare, 
under åren i 11v11 

3 Lärgruppstillfällen 
per år

Föreläsning Psykisk 
ohälsa - spelare, 
under åren i 11v11 

3 Lärgruppstillfällen 
per år

Aktioner för ledare



DEN ORANGEA VÄGEN

FÖRÄLDRARPRINCIPER



FÖRÄLDRARPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT HA EN TYDLIGHET I VILKA FÖRVÄNTNINGAR FÖRÄLDRAR KAN HA 
PÅ FÖRENINGEN OCH VILKA FÖRVÄNTNINGAR FÖRENINGEN KAN HA PÅ EN FÖRÄLDER.

Alla spelare i KDFF betalar medlemsavgift och träningsgift. Vi som föreningar kan genom dessa avgifter: 

• Utbilda och utvecka föreningens tränare och ledare. 

• Försäkringar/licenser 

• Planhyror/hallhyror 

• Utrustning/material såsom matchkläder, bollar m.m. 

• Domarkostnad 

• Kostnad för deltagare i seriespel  

Det ska vara roligt att spela fotboll och det behöver finnas en 
stark känsla för gemenskap. I KDFF är vi många som är med 
och bidrar, alla fotbollsspelande tjejer, ledare, föräldrar, 
volontärer, eldsjälar och styrelsen. 

Vi värnar om att skapa en miljö där barn kan ha roligt, 
utvecklas och känna gemenskap. Det gör vi genom hälsa alla 
välkomna och vi arbetar hela tiden med att utbilda och 
fortbilda våra ledare. 

1. Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort 
värde på det. 

2. Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela. 

3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen. Med avstånd till 
ledare och spelare. 

4. Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande. 

5. Respektera domarens beslut. Se på domaren som en 
vägledare. 

6. Skapa god stämning vid match/träning. 

7. Fråga barnen om matchen var kul och spännande. 
Fråga aldrig efter resultatet. 

8. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir 
värdesatt, inte minst av ditt barn. 

9. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och 
inte du.  

Förutom ditt engagemang som fotbollsförälder, gör vi andra saker i föreningen där det är viktigt att du är involverad: 

• Grillar korv/Står i kiosken 

• Säljer dragningslotter (två gånger om året) 

• Hjälper till på A-lagets hemmamatcher (1 vårmatch och 1 höstmatch)

• Hjälper till på Åhus Beach genom bemanning. (X antal? Från vilken ålder?)

• Trygghetsvandrar tillsammans med LF (1 gång per lag, 2 föräldrar)

• Deltar du på föräldramöten och föreningsmöten.  



FÖRÄLDRARPRINCIPER

VÅR VERKSAMHET STRÄVAR EFTER ATT HA EN TYDLIGHET I VILKA FÖRVÄNTNINGAR FÖRÄLDRAR KAN HA 
PÅ FÖRENINGEN OCH VILKA FÖRVÄNTNINGAR FÖRENINGEN KAN HA PÅ EN FÖRÄLDER.

Som förälder i KDFF kan du förvänta dig 

• Att föreningen uppträder proffsigt och ger spelarna en meningsfull och utvecklande  
träning. 

• Att alla får delta och känna glädje och gemenskap. 

• Alla aktiva ledare har påbörjat eller har fotbollstränarutbildning ( på olika nivåer) 

• Att föreningen och laginformation ges via hemsidan.  



ÅRSHJUL

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Stimulansträning Träff 1 
Speluppbyggnad

Träff 2  
Avslutsfas

Träff 3 
Förhindra 

speluppbyggnad

Träff 4 
Förhindra 
Avslutsfas

Träff 5 (match)

Ledarmöte

Uppstartmöte 
2 kvällar á 3 h. 

Genomgång SUP 
+ gemensam 

planering av säsong

Ledarmöte - fokus 
träningsprinciper

Ledaravslutning 
Vårsäsong 
Utvärdering

Ledarmöte - Fokus 
indelningsprinciper 
i träning och match

Ledaravslutning 
Höstsäsong 
Utvärdering

Cuper Inomhuscup Beachfotboll, 
sommarcup Cup? Cup?

Föräldramöte

Genomgång av 
SUP med alla lag 
Ungdomsansvarig 

håller i SUP.  
Ledare går 

igenom 
säsongsplanering 

med föräldrar.

Allmänt Inskrivning

- Uppstart av nya F6-
lag- vem ansvarar? 
- Ledare håller i 
Lärgruppen kopplat till 
motivationsprincipen

Försäljning 
dragningslotter

Avslutning 
vårsäsong

Försäljning 
dragningslottet

Avslutning 
höstsäsong



EXTERNA AMBITIONSTRÄNINGAR 
INTERNA AMBITIONSTRÄNINGAR

DEN ORANGEA VÄGEN



STIMULANSTRÄNINGAR

VI STRÄVAR EFTER ATT TA ANSVAR FÖR DEN REGIONALA UTVECKLING 
AV FLICKFOTBOLLEN

VAD: STIMULANSTRÄNINGAR FÖR AMBITIÖSA SPELARE I REGIONEN 
VARFÖR: FÖR ATT INSPIRERA UNGA TJEJER TILL ATT SATSA PÅ 
FOTBOLLEN, SAMT BIDRA TILL ÖKAD KUNSKAP HOS LEDARE I ANDRA 
FÖRENINGAR. 
HUR: 5-6 TRÄFFAR PER ÅR FÖR TJEJER 13-15 ÅR. 
TRÄNINGSMETODERNA OCH ARBETSSÄTT SPEGLAS MOT F17-A. 

AMBITIONSTRÄNINGAR
VAD: STIMULANSTRÄNINGAR FÖR AMBITIÖSA SPELARE I FÖRENINGEN ELLER 
NYBÖRJARE 
VARFÖR: FÖR ATT GE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL 1 TRÄNINGSPASS EXTRA I 
VECKAN SAMT EN UPPSAMLINGSTRÄNING FÖR NYBÖRJARE 
HUR: 5-6 TRÄFFAR PER ÅR FÖR TJEJER 13-15 ÅR. 
TRÄNINGSMETODERNA OCH ARBETSSÄTT SPEGLAS MOT F17-A. 



GEMENSAM FOTBOLLSTERMINOLOGI

VI STRÄVAR EFTER ATT HA ETT GEMENSAMT FOTBOLLSSPRÅK INOM 
FÖRENINGEN

Matchen

Anfallsspel Försvarsspel

Speluppbyggnad

Omställningar

Kontring

Fasta

Förhindra 
speluppbyggnad

Kontringspress

Förhindra avslutAvslutsfas



SPELARUTBILDNINGSPLANEN

DEN ORANGEA VÄGEN


