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Inledning
Denna policy gäller för lagen inom barn- och ungdomsverksamheten (ej akademi)
AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan utgör det ramverk inom vilket de enskilda lagens
verksamhetsplanering tillåts utformas. Verksamhetsplanen tas därefter fram av respektive
lags/gruppers tränare, ledare och föräldraföreningsrepresentanter i samråd med åldersgruppansvarig
(8-12-årsverksamhet) eller Utvecklingschef (13-19-årsverksamhet). Er uppgift när ni ska utforma
lagets verksamhetsplan är att följa de riktlinjer och omsätta de mål och aktiviteter som är angivna i
AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan till en beskrivning av egna förhållningssätt och aktiviteter.
Beskriv hur ni tänker genomföra dessa aktiviteter för att uppnå dels AIK:s mål samt de mål ni sätter
för er egen verksamhet.
Verksamhetsplaneringen är en process där samtliga ledare som finns i gruppen ska involveras. Det är
av största vikt att planeringen är förankrad hos de som skall genomföra planeringen som ledare, men
också när det kommer till lagets budget föräldraföreningen, och inte minst spelarna och deras
föräldrar bör vara väl medvetna om den övergripande planeringen för säsongen.
Lagets verksamhetsplan ska skickas till respektive åldersgruppansvarig/utvecklingschef senast 15
januari i Word-format. Därefter sker dialog och justeringar så att en godkänd verksamhetsplan
fastställs i PDF-format senast 15 februari.
Om förändringar gällande turneringar och läger sker efter att lagets verksamhetsplan har blivit
godkänd så måste det anmälas till respektive åldrsgruppansvarig/utvecklingschef för avstämning innan
formell anmälan/bokning görs till arrangören. Åldersgruppansvarig/utvecklingschef kan då bevilja eller
neka laget förändringen.
Ditt uppdrag som tränare i AIK innebär att du ansvarar för att utbilda spelarna enligt de riktlinjer som
AIK tillhandahåller. AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan samt Utvecklingsplan för spelare är att
ange de övergripande riktlinjerna för den träning, det ledarskap och den miljö som ska utveckla de
unga spelarna såväl personligt som socialt och idrottsligt. Träningsmiljön ska ge spelarna optimala
förutsättningar att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på bästa sätt bidra till att skapa ett
långvarigt intresse för fotbollen och därmed möjlighet att maximera sin potential.
I samband med lagets verksamhetsplanering är det viktigt att noga läsa igenom de avsnitt i AIK
Ungdomsfotbolls verksamhetsplan som beskriver den verksamhet inom vilket lagets/åldersgruppens
verksamhet kan bedrivas.
Uppföljning av samtlig planering sköts av respektive åldersgruppansvarig/utvecklingschef och vid
frågor och funderingar kring säsongs- och träningsplaneringen ska dessa i första hand kontaktas, och i
andra hand kontaktas beroende på verksamhet chef för barn- och ungdom.
Följande punkter skall enligt följande uppställning ingå i lagets verksamhetsplan:

1. ORGANISATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tränare/ledare
Spelare
Föräldraförening och AIK Stil-förälder
Säsongsplanering
Föräldramöten

2 BUDGET OCH SPELARAVGIFTER
2.1
2.2

Budget
Spelaravgifter

2

Sammanfattning
Verksamhetsplanen skall vara en hjälp för dig själv att strukturera Er verksamhet i olika former under
året. Den skall också fungera som en total beskrivning av Er verksamhet för spelare och deras
anhöriga. Att lägga tid på en detaljerad verksamhetsplanering är grunden för att kunna lägga all kraft
på själva verksamheten under säsongen.
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