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Vi utvecklar en ny "Modell Älvsjö" 

 Efter årsmötet 2021 och efter en omröstning på en extra föreningsstämma, stod det klart 
att Älvsjö AIK FF behövde arbeta igenom modellen för hur klubben bedriver sin barn- och 
ungdomsverksamhet. Medlemmarna röstade "för", att ta bort kravet på bildande av ett 
"Förstalag" vid 13 års ålder. 

Klubben har sedan dess, och genom det sportsliga utskottet, arbetat med att hitta 
alternativa vägar gällande frågan om "Förstalag", men än viktigare diskuterat hur vägen 
genom barn- och ungdomsåren kan utvecklas till det bättre för alla som vill spela fotboll i 
Älvsjö AIK FF. 

 Grundfilosofin i arbetet har varit ”så många som möjligt, så länge som möjligt” samt att 
modellen har en tydlig förankring i klubbens värdegrund och vad Älvsjö AIK FF står för som 
förening.   

 Den modell som presenterats av utskottet har legat till grund för styrelsens beslut. Den 
bygger på en ny tydlig modell för att motivera, utveckla och bygga varje individ som spelar 
fotboll i Älvsjö AIK FF. Det är viktigt att klubbens arbete startar redan från knatteåren och att 
varje år följer den spelarutbilningsplan som finns. Lika viktigt är det att detta inkluderar stöd, 
utbildning och förväntningar kring ledarskapet. En av de konkreta initiativ som denna modell 
kommer med, är satsningen på arvoderade fotbollsutvecklare, vars uppgift kommer att vara 
att stötta och bygga starka relationer mellan lag och ledarna, samt att säkerställa att 
samtliga spelare får samma möjligheter till utveckling. Fotbollskontoret kommer under höst 
och vinter genomföra tränar/ledarträffar och mer i detalj presentera hur detta är tänkt att se 
ut, där de nya fotbollsutvecklarna kommer få ansvar för kvalitet och genomförande. Den nya 
modellen kommer ge alla tränare i klubben en tydlig information om hur vi vill arbeta med 
spelarna i de olika spelformerna samt hur vi på bästa sätt även bygger en stark lag- och 
klubbanda. 

Under arbetet med denna modell har utskottet och styrelsen vägt för- och nackdelar mot 
varandra. De har tittat på olika modeller, sökt lärdomar från andra klubbar samt vägt in 
riktlinjer från SvFF och RF. Beslutet är fattat av en enhällig Styrelse. Implementeringen av 
denna sportsliga modell kommer vara fokus för klubbens personal att implementera under 
de kommande månader. 

Här följer några av de grundläggande delarna som det tagits beslut kring och som är en del 
av det arbete som gjorts. Notera att arbetet med "Modell Älvsjö" är inte klart, utan arbetet 
fortsätter framför allt på Fotbollskontoret och med det operativa. 
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• Det sportsliga utskottet och Styrelsen har beslutat att Älvsjö AIK FF kommer bilda 
Utvecklingslag samt Ambitionslag från 15 års ålder (tidigare 13 år). 
- Utvecklingslag: Tidigare benämnt som ”förstalag” 
- Ambitionslag: För alla spelare som har ambition och träningsvilja. Fri anmälan men 
kravställningen är densamma som för spelare som tillhör Utvecklingslag. 

• Från 12 års ålder kommer gemensamma träningstillfällen i åldersgruppen anordnas 
av klubben, en form av stimulansträning (kostnadsfri). Denna träning kommer även 
ge möjligheter till matchning över baslagen för att ge extra motivation. 

• Fotbollsutvecklare kommer ansluta, med specifikt ansvariga för respektive spelform 5 
mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. Därefter kommer tränare for Dam/Herr ansvara för spel 
11 mot 11. 

• Klubben kommer att införa en arbets- och utvecklingsprocess för alla barn/ungdomar 
och ledare i klubben (med start redan från knattefotboll), vilket även inkluderar 
utbildning i värdegrund.  

• I åldersgrupper med redan befintliga ”Förstalag och Baslag”, kommer bildade lag 
bestå, men tydliga riktlinjer kommer att kommuniceras kring bl a, rotation, 
nivåanmälan och att ge alla samma möjlighet till utveckling. 

 Avslutningsvis, ser vi fram emot att få träffa er alla och presentera den del av Modell Älvsjö 
vi nu rullar ut, mer i detalj. En viktig del av detta är att - det är vi som är Älvsjö AIK FF och det 
är vi som gör att detta kommer blir framgångsrikt!  

 
Bästa hälsningar, 
Janne 
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