ÅRE SLK FOTBOLL
Värdegrund & riktlinjer
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ÅRE SLK
Fotboll

Vår främsta uppgift är att skapa en miljö där barn och ungdomar trivs, mår bra och har roligt. Vi har även som fotbollsklubb
ett ansvar att ge en fotbollsutbildning till varje individ, som ger dem rätt förutsättningar att få utvecklas som fotbollsspelare.
Forskning visar att vi både får den största bredden och den bästa eliten genom att fokusera på varje individs utveckling och
prestation före lagets resultat. Alla har en plats i fotbollens gemenskap. Fotboll är glädje, sammanhållning i med- och
motgång samt kamratskap och hänsynstagande till andra. Fotboll har inga gränser och raderar ut olikheter mellan människor
som få andra aktiviteter.
Välkommen till Åre SLK Fotboll!

Så många som möjligt
Så länge som möjligt
Så bra som möjligt
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Vår klubbfilosofi
Våra värderingar

•

Vi bedriver en barn- och ungdomsverksamhet för flickor och pojkar där ”alla platsar”

•

Vi bedriver en verksamhet där gemenskap, glädje och kamratskap prioriteras

•

Vi välkomnar alla oavsett kön, hudfärg, religion eller kultur

•

Vi ser till att alla barn och ungdomar blir sedda, hörda och accepterade

•

Vi ger barn och ungdomar chans till en aktiv och sund fritid ur ett hälsoperspektiv

•

Vi verkar för rent spel både på och utanför planen

•

Vi uppmuntrar och stöttar deltagande i andra idrotter och att skolarbete prioriteras

•

Vi verkar för en jämställd och drogfri verksamhet

•

Vi agerar i alla lägen som goda representanter för klubben
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Vår fotbollsfilosofi
Hur vi vill spela och träna

Ur ett fotbollsperspektiv är vår stora uppgift som tränare att skapa förutsättningar för att varje individ ska få
möjlighet att utvecklas maximalt som fotbollsspelare. Lagets resultat under matcher är alltid underordnat varje
individs utveckling och prestation. Matcher ska därmed ses som en del i fotbollsutbildningen.
Så här vill vi spela

Så här vill vi träna

Hela laget är med i anfallsspel

Boll är alltid med i allt vi gör

Hela laget är med i försvarsspel

Högt tempo i allt spel och alla övningar

Högt bolltempo med många passningar

Spelträning utgör en stor del av vår träning

Vi spelar oss ur situationer

Spelträning bedrivs huvudsakligen på små planer

Vi håller huvudsakligen bollen på marken

Vi förstärker positiva beteenden före att kritisera negativa
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”Varje individs
utveckling går alltid
före lagets resultat”
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5-mannalag
Barn 4-6 år

Första kontakten med fotboll och grunden för en livslångt intresse. Allt fokus handlar om glädje och lek i en trygg och
omhändertagande miljö. Vid lek och övningar får varje barn alltid ha sin egna boll för att maximera bollkontakt.
Så här bedriver vi träning

Detta verkar tränare & ledare för

•

Mycket korta samlingar med tydlig information

•

Träning 1 gång i veckan max 60 min per tillfälle

•

Mycket lek både med och utan boll

•

Alla spelare får spela på alla platser under träning

•

Enkla övningar utan väntan med mycket lekar både
med och utan boll

•

Allt handlar om glädjen att få röra sig, leka med en boll
och känslan av gemenskap i ett lag

•

Hög aktivitet och många bollkontakter

•

Inget deltagande i serier eller cuper sker

•

Mycket korta arbetsperioder

•

Mycket träning där varje barn får ha sin egna boll. Kort
tid för spelträning med mycket få spelare per plan

•

Spelträning på mycket små ytor
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7-mannalag
Barn 7-9 år

Under den här perioden har barnen stor rörelseglädje. I de här åldrarna utvecklas barnen bäst med leken som metod i
en trygg och utmanande miljö. Träningen på den här nivån bör alltid vara positiv och framförallt rolig utifrån barnens
perspektiv. Det är viktigt att verksamheten är allsidig och att barnen även deltar i andra idrotter.
Så här bedriver vi träning

Detta verkar tränare & ledare för

•

Korta samlingar med tydlig information

•

Träning 1-2 gånger i veckan 60 min per tillfälle

•

Enkla övningar utan väntan där alla har boll

•

Deltagande i Ytterserien och Ytterblixten

•

Hög aktivitet och många bollkontakter

•

Alla spelare får spela på alla platser under träning och match

•

Korta arbetsperioder

•

•

Mycket spelträning med få spelare per plan

Alla spelare får lika mycket speltid på match oavsett
träningsmängd

•

Spelträning på små ytor, sällan helplan

•

Varje individs utveckling och prestation går alltid före lagets
resultat
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7-mannalag
Barn 10-12 år

Detta är en av de viktigaste perioderna för att utveckla färdigheter och metoder i fotboll. Barnet utvecklar och förfinar
alla de fysiska grundkvaliteterna. Det är fortfarande viktigt med allsidig träning och att barnen deltar i andra idrotter,
även om flera barn hittat sin idrott. Leken är fortfarande den viktigaste metoden för att uppfylla barnens behov, likaså
att träningen upplevs som rolig och utvecklande.
Så här bedriver vi träning

Detta verkar tränare & ledare för

•

Korta samlingar med tydlig information

•

Träning 2-3 gånger i veckan 90 min per tillfälle

•

Stort fokus läggs på varje individs utveckling av
tillslag, teknik, rörlighet, nick, mottagning etc

•

Deltagande i Ytterserien, Ytterblixten och Kompisligan

•

Möjligen deltagande i cup i närområdet

•

Mycket och varierande spelträning med fåtal
spelare i varje lag för att maximera bollkontakt

•

Fotbollsträning eller annan fysisk aktivitet kvalificerar för
deltagande på match

•

Hög aktivitet och många bollkontakter

•

•

Press, understöd och täckning börjar att
introduceras i försvarsspel

Alla som tränar lika mycket får i största möjliga mån lika mycket
speltid under matcher

•

Varje individs utveckling och prestation går alltid före lagets
resultat

•

Bredd och djup börjar att introduceras i anfallsspel
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9-mannalag
Ungdomar 13 år

Ungdomarna fortsätter att utveckla och förfina alla de fysiska grundkvaliteterna. Med 9-mannaspel istället för direkt
övergång till 11-mannaspel ges alla spelare större möjligheter att få utveckla sin teknik och spelförståelse genom fler
bollkontakter och tätare spel med högre bolltempo. Den fysiska utvecklingen får inte lika stor betydelse för prestationen.
Så här bedriver vi träning
•

Varierande övningar som utvecklar både den
individuella förmågan och spelförståelsen

•

Mycket och varierande spelträning på såväl liten som
stor plan

•

Teoripass kan införas vid enstaka tillfällen

•

Högt bolltempo i alla övningar är i fokus

•

Vi arbetar med press, understöd och täckning i
försvarsspel

•

Detta verkar tränare & ledare för
•

Träning 3 gånger i veckan 90 min per tillfälle

•

Deltagande i Kompisligan

•

Deltagande i en cup per år

•

Fotbollsträning eller annan fysisk aktivitet kvalificerar för
deltagande på match

•

Alla som tränar lika mycket får i största möjliga mån lika
mycket speltid under matcher

•

Varje individs utveckling och prestation går fortsatt alltid
före lagets resultat

•

Spelare ska kunna ges möjlighet att träna och spela
match med äldre lag. Detta sköts alltid tränare emellan.

Vi arbetar med bredd, djup och löpvägar i anfallsspel
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11-mannalag
Ungdomar 14-16 år

Under perioden börjar spelarna bli redo att sätta samman färdigheter och metoder till en helhet. Uppfattningsförmågan
förbättras och bidrar till att det finns goda möjligheter att utveckla spelförståelsen. Perioden innebär även en kraftig
fysisk utveckling eftersom spelarna är i eller på väg in i puberteten. Spelarna börjar ta ansvar för sin egen utveckling och
tränarna hjälper och stöttar spelarna.
Så här bedriver vi träning
•

Varierande övningar som utvecklar både den
individuella förmågan och spelförståelsen

•

Mycket och varierande spelträning på såväl liten som
stor plan

•

Teoripass genomförs med jämna mellanrum

•

Högt bolltempo i alla övningar är i fokus

•

Vi arbetar med press, understöd och täckning i
försvarsspel

•

Vi arbetar med bredd, djup och löpvägar i anfallsspel

Detta verkar tränare & ledare för
•

Träning 3 gånger i veckan 90 min per tillfälle

•

Deltagande i Kompisligan

•

Deltagande i två cuper per år

•

Möjlighet till träning med JHFF spelarutbildning ges för
alla individer utan selektivt urval

•

Träningsmängd kvalificerar för deltagande på match

•

Alla som tränar lika mycket får i största möjliga mån lika
mycket speltid under matcher

•

Varje individs utveckling och prestation går fortsatt alltid
före lagets resultat
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”Vi selekterar aldrig
i vår ungdomsverksamhet utan ger alla
spelare möjlighet att utvecklas maximalt”
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Fotbollssektionen
En del av Åre SLK

Vårt syfte är att verka för att så många som möjligt, så länge som möjligt ska få möjlighet att få känna glädjen av att
spela fotboll och få utvecklas så bra som möjligt.
Några viktiga punkter för sektionen
•

Stötta spelare, tränare, ledare och föräldrar med möjlighet till utbildning

•

Tillhandahålla material för träning och match

•

Att leva efter och hålla vår värdegrund och riktlinjer levande och aktuell

•

Verka för jämställdhet samt för en drogfri verksamhet

•

Ingen reseersättning utgår till föräldrar eller ledare

•

Alla ledare och tränare ställer upp ideellt

•

För att ha en ekonomi i balans krävs det att samtliga ledare arbetar för att rapportera LOK- och SISU-stöd

•

Aktivt verka för att vårda relationen till våra sponsorer
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Laget

Alla delar lika viktiga
För att underlätta varje lags arbete försöker vi arbeta efter en gemensam modell där tränarna stöttas upp av en
administratör. Som alltid är ett stort engagemang från föräldrar en förutsättning för en bra verksamhet. Vi genomför
alltid en upptakt och en avslutning per år för alla lag.
Ansvarig tränare 1 pers

Assisterande tränare 1-3 pers

•

Planering av träningsupplägg

•

Planering och genomförande av
träningar

•

Coach under matcher

•

Ansvarig coach under matcher

•

Närvaro för LOK-stöd

•

Spelarsamtal

•

Närvaro för SISU-stöd

•

Utse domarvärd

•

Planering och genomförande av
träningar

Lagadministratör 1 pers
•

Administrera lagets sida på Facebook

•

Administrera lagets sida på laget.se

•

Rapportera summering av LOK-stöd

•

Ordna och planera med skjuts till
matcher

•

Uppdatera spelarförteckningar
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Laget

Årscykel för ett lag

JAN

APR

OKT

FOTBOLLSGALA FÖR
ALLA KLUBBENS
SPELARE

SÄSONGSUPPTAKT
MED SPELARE &
FÖRÄLDRAR

JUL
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Ledarroll

Vad som förväntas av mig som ledare
Ledarna skall värna om gemenskap, sammanhållning och kamratanda samt inspirera till en sund livsstil och en positiv
människosyn. För att på bästa sätt kunna utbilda barn och ungdomar genomför tränare som aktivt leder
fotbollsträningar i Åre SLK minst Svenska fotbollsförbundets Tränarutbildning C.
•

Följa och stå bakom Åre SLK fotbolls värdegrund och riktlinjer till fullo

•

Låta varje individs utveckling och prestation alltid gå före lagets resultat

•

Låta alla som tränat regelbundet få lika mycket speltid under match

•

Respektera och skapa bra relationer med föräldrar, motståndare och alltid verka för att stötta domarens arbete

•

Se och höra alla barn & ungdomar i laget

•

Låta alla spelare få spela på alla platser i laget

•

Aldrig ropa på eller styra bollhållare i spel från sidan av planen

•

Känna ansvar för och hålla ordning på material

•

Föra en nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling
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Spelarroll

Vad som förväntas av mig som spelare
Som spelare ges du möjlighet att få träna och utvecklas i en klubb som sätter varje spelares utveckling före lagets
resultat. Du förväntas alltid göra ditt bästa på både träning och match. Vid deltagande eller erbjudande om träning
eller spel med annan klubb, utbildning eller liknande tar spelare och föräldrar alltid upp detta med ansvarig
fotbollstränare i Åre SLK.
•

Vara en bra kompis

•

Deltaga kontinuerligt på träning och match

•

Alltid göra ditt bästa både på träning och match

•

Meddela din tränare om du inte kan vara med på träning eller match

•

Visa respekt för och alltid tacka domare och motståndare efter match

•

Spela ett rent spel och inte fuska till dig fördelar

•

Lyssna på och följa de instruktioner som din ledare ger

•

Använda ett vårdat språk vid träning och match

•

Passa tider inför samlingar till såväl träning som match
Åre Slalomklubb • Box 44 • 830 14 Åre • Tel: 0647-531 50 • Fax: 0647-531 55 • info@are-slk.se

Föräldraroll

Vad som förväntas av mig som förälder
Som förälder är du en mycket viktig del av verksamheten och hjälper till med skjutsningar och extraaktiviteter
inom klubben. Det är viktigt att ledare och föräldrar har ett gott samarbete och en öppen dialog.
•

Ställa upp på klubbens värdegrund och riktlinjer

•

Hjälpa ditt barn att komma i tid och med rätt utrustning till träning och match

•

Hjälpa ditt barn att meddela om de inte kan komma på träning eller match

•

Uppmuntra och stötta både egna och motståndarlaget på ett positivt sätt under match

•

Låta ledare coacha laget

•

Respektera ledare, domare och motståndarlag

•

Ställa upp på att köra till bortamatch

•

Betala 5:- per mil till den förälder eller ledare som skjutsar ditt barn till bortamatcher

•

Betala beslutad tränings och medlemsavgift utan anmodan

•

Våga ta upp synpunkter på verksamheten med tränare i första hand och därefter fotbollssektionen
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Klubben för alla!
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