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MOTION FÖR BESLUT

SAMMANFATTNING AV ÄMNE FÖR BESLUT SAMT SYFTE
Skapa riktlinjer för nivåindelning och rotation för spelare upp till 15 års ålder. Klubben saknar
grundprinciper och tydliga riktlinjer för tränare att följa som säkerställer att klubben skapar en miljö som
faciliteter klubbens värdegrund och vision samt agerar i enlighet med SvFF riktlinjer för att främja barn
och ungdomars utveckling, självkänsla, självförtroende, vänskap, inkludering och gemenskap.
ÄMNE FÖR BESLUT
Klubben ska fastställa enhetliga krav på hur lag väljer att nivåindela både gällande träning och matchspel
samt hur spelare roteras mellan valda nivåer och positioner.
Guidning och krav på hur nivåindelning och rotation ska genomföras kräver tydlighet från klubben.
Vikten av detta är tydligt utifrån SvFFs nationella fotbollsutbildare. Grundkravet ska vara att alla spelare
ges samma möjlighet att utvecklas utifrån sin nivå men även att säkerställa detta utifrån perspektivet av
spelares trygghet, fotbollsglädje och sociala aspekter vilket måste tas med i ett förtydligande från
klubben.
-

Alla nivåer man anmäler en trupp till ska vara sammanhängande dvs det får inte vara ett gap
mellan nivåerna tex ”lätt”, ”mellan” och ”extrasvår” (dvs avsaknad av en ”svår” nivå). Detta
skapar samma förutsättningar för alla spelare att rotera mellan nivåerna, tränarna får jobba
med att skapa en jämn trupp och blanda spelare snarare än en segregerad.

-

Alla aktiva dvs som tränar och har närvaro ska kallas till lika många matcher samt
träningsmatcher – alla betalar samma medlemsavgift och ska ges samma möjligheter. Tränarna
kan på så sätt inte ”favorisera” vissa spelare genom att ge dem bättre utvecklingsmöjligheter.
Vikten ligger överhängande på alla spelares lika värde oavsett nivå.

-

Krav på rotation inom truppen på nivåer, både på träningar, matcher och träningsmatcher. Det
är tydligt ifrån SvFF att klubben inte bör tillåtas låsta nivåindelningar eller vad som av spelarna
kan uppfattas som låsta nivåindelningar. Klubben behöver sätta riktlinjer för rotation mellan
nivåer, både vad gäller träningar och matchspel. Rotation både ”upp” och ”ner” i nivå är bevisat
främja utveckling för spelare.

-

Krav på rotation på positioner. Det är tydliga riktlinjer från SvFF att inte ha låsta positioner för
spelare under 15år. Klubben behöver fastställa krav för rotation på positioner, både vad gäller
träningar och matchspel.
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