Riktlinjer för uppflyttning av spelare i föreningen
Rutiner vid uppflyttning
Detta dokument beskriver föreningens rutin/process när det gäller uppflyttning av spelare mellan lag/träningstrupper
samt mellan Ungdom upp till Representationslagen.
Varje spelare utvecklas i olika takt och har olika förutsättningar för att utveckla sina fotbollsfärdigheter. Uppflyttning
skall ses som en möjlighet för spelaren/individen att utveckla sina färdigheter inom föreningen. Uppflyttning skall inte
ses som ett standardförfarande för alla spelare utan spelaren skall uppfylla föreningens kriterier som är framtagna och
fastställda.
Föreningen ser det här som ett arbetssätt för att kunna tillgodose, utveckla spelaren.
Ett riktmärke som föreningen arbetar emot där eventuell uppflyttning kan ske är vid 13 års ålder och uppåt.
Kriterier för uppflyttning
Då uppflyttning skall ses som en del av den individuella spelarens utbildningsplanen så skall uppflyttning baseras på
följande:
Spelaren skall ligga långt fram i sin utveckling och i sitt ordinarie lag. Spelaren skall även vara både fysiskt och mentalt
redo. Ledstjärnan, ”skynda långsamt” bör beaktas.
Följande egenskaper hos en spelare skall beaktas:
Teknik – Isolerad samt funktionell
Snabbhet – Med och utan boll
Spelförståelse – Hur väl spelaren förstår spelet
Speluppfattning – Med vilken snabbhet spelaren värderar och utför situationer på fotbollsplan baserat på
sin spelförståelse.
Karaktär – Om spelaren är motiverad och har ambitionen att lägga ner den tid och kraft som behövs vad gäller det
fotbollsmässiga samt även prioriteringen av sin fritid där skola alltid kommer först, sedan fotboll och fritid.
Initiering av uppflyttning
Frågan om uppflyttning sker av spelarens ordinarie tränare, äldre lags tränare eller medlem av Fotbollsgruppen.
Förfrågan skickas till Fotbollsansvarige som tar upp förfrågan om spelaren på nästkommande möte. Innan beslut tas
informeras mottagande ledare samt så kommer spelaren och spelarens föräldrar kontaktas.
Det är sedan fotbollsansvarige för föreningen som tar beslut om huruvida en uppflyttning är aktuell. Fotbollsansvarige
återkopplar sedan till avsedda mottagare (ledare, spelare/förälder) om beslutet. Återkommande möten med utsedda
medlemmar ur Fotbollsgruppen och ledare bör finnas.
Vid varje uppflyttning är det den mottagande tränarens ansvar att återrapportera om hur uppflyttningen fortgår till
Fotbollsansvarige. Det är även den mottagande tränarens/Fotbollsansvariges ansvar att besluta om var spelaren ska
spela.
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Uppföljning av spelare
Vid varje Fotbollsgruppsmöte finns varje uppflyttad spelare med på mötesagendan för diskussion, uppföljning av
spelarens utveckling.
Typer av uppflyttning
Inom Åby IF finns 2 typer av uppflyttning, se nedan.
Tillfällig uppflyttning träning och match
Med tillfällig uppflyttning menas att spelare under en begränsad och fastställd tidsperiod tränar endast med det lag
som spelaren är uppflyttad till. Denna period bör minst vara 2 veckor för att ge spelaren tid till att anpassa sig i den nya
gruppen. Om samma spelare blir uppflyttad igen så kan denna period vara mindre än 2 veckor. Den tillfälliga
uppflyttningen kan komma att efterföljas av en längre tids uppflyttning. Spelaren kan och bör få deltaga i match under
denna period.
Vid behov kan spelare behöva flyttas upp vid matchning om det äldre laget saknar spelare.
En tillfällig uppflyttning kan kombineras med att spelaren deltar i den ordinarie åldersgruppen – om det finns skäl till.
Spelaren kan alltså delta i träning och/eller match i lagom omfattning i såväl den ordinarie årsgruppen som i den äldre
årsgruppen.
Permanent uppflyttning
Om spelaren ligger så pass långt fram i sin utveckling att spelaren tillhör den främsta gruppen i det äldre laget så bör
spelaren permanent flyttas upp. Ingen spelare kan tvingas till uppflyttning utan detta sker i samråd med
spelare/föräldrar samt ledare. Återkommande uppföljning krävs för att säkerställa att spelaren följer sin
utvecklingskurva. Är spelaren permanent uppflyttad ska spelaren matchas precis som vilken annan spelare i det aktuella
laget.
En permanent uppflyttning kan kombineras med att spelaren deltar i den ordinarie åldersgruppen på samma sätt som
vid en tillfällig uppflyttning.
Krav och målsättning på den uppflyttade spelaren
Hög träningsnärvaro och träningsflit i den nya träningsgruppen/lag.
Om spelaren som blir uppflyttad tränar eller spelar matcher med sitt ordinarie lag vill föreningen att spelaren agerar
som bra förebild både på och utanför planen. Om dessa punkter inte följs kommer spelaren flyttas tillbaka till sitt
ordinarie lag efter samtal mellan tränare och Fotbollsansvarige.
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