BERGUMS IF
Policy avseende åldersgrupper
Policyn beskriver föreningens inställning avseende åldersgrupper och ev. flytt mellan grupper

Bergums IFs ambition är att ha två träningsgrupper per årskull - en för flickor och en för pojkar. För
vissa årskullar är detta dock inte möjligt då underlaget är för litet varför grupper kan komma att slås
ihop till dubbla träningsgrupper (t.ex P09/10 eller F07/08). Vidare är ambitionen att barn skall träna
och ingå i "sin" åldersgrupp. Det finns dock tillfällen då det finns anledning att frångå den ambitionen
och låta barn ingå i en träningsgrupp där majoriteten har annan ålder. Dessa tillfällen är:
1. När en ny träningsgrupp startar: Ofta finns det några barn/familjer som önskar att börja med
fotboll något år tidigare än vår yngsta grupp. Barn som är max ett år underåriga skall vi alltid
tillåta att börja sin fotbollsträning tillsammans med vår yngsta åldersgrupp. Det är dock viktigt
att förtydliga för såväl föräldrarna som för barnen att detta är en ett-årig temporär lösning
och att barnet skall börja träna med "sin" åldersgrupp när den startas upp.
2. Ett barn/en ungdom visar exceptionell fotbollsmässig utveckling: Som breddförening vill vi
möjliggöra för alla barn och ungdomar att utvecklas och få utmaningar på sin nivå. Detta
gäller oavsett om barnet ligger mycket långt fram i eller inte kommit långt i sin
fotbollsutveckling. I vissa undantagsfall kan det av den anledningen finnas ett mervärde för
ett barn att byta till en äldre åldersgrupp. Beslutet att låta ett barn byta till äldre åldersgrupp
ägs helt av tränarna för båda grupper i samförstånd. Det är INTE föräldrarna eller barnen som
äger den frågan eller har möjlighet att fatta beslutet. Det gemensamma beslutet mellan
ledarna skall fattas baserat på det enskilda barnets utvecklingsbehov men faktorer som social
tillhörighet och duktiga barns förmåga att inspirera gruppen / övriga barn till vidareutveckling
skall vägas in i beslutet.
Ett alternativ som vi som förening förespråkar är att ledarna arbetar för ett tätt samarbete
mellan åldersgrupper och låter spelare träna eller spela match med såväl yngre som äldre lag.
På så sätt skapar vi förutsättningar till utmaningar på många olika nivåer samtidigt som
barnen, rent organisatoriskt, kan fortsätta att ingår i "sin" åldersgrupp.
I vissa fall har underåriga barn tränat med överåriga i flera år - normalt är detta ett resultat av att de
börjat sin fotbollsträning som underåriga. Att, under flera år, träna med en grupp skapar en stark
social tillhörighet och, givet att det inte är ett uttryckt önskemål från barnet eller familjen, så skall
barnet i fråga inte, av t.ex. principiella skäl, skiljas från den aktuella gruppen.
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