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”Aktiva fotbollsutövare uppskattar och har behov
av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig
trygga. En miljö där de inte känner rädsla för att
få kritik eller där de blir negativt bedömda för sina
prestationer. Det handlar lika mycket om
tränarens förhållningssätt som lagkamraternas.
Ingen aktiv ska behöva bli diskriminerad på grund
av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett
mognad. I en positiv idrottsmiljö tas
hänsyn till fotbollsutövarens mognad och behov,
till exempel känslan av trygghet. I den miljön får
aktiva också möjlighet att utvecklas både
idrottsligt och socialt”.
(Fritt översatt från Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR,
Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, 2014).

I

Axvalls IF mål, som även återspeglas i SvFF

måldokument, är att öppna dörrarna till fotbollen för fler
utövare. Vi vill utveckla verksamheten så att fler väljer att
spela längre upp i åldrarna.

Idag är konkurrensen med andra idrotter hård
vilket är en positiv utveckling då aktuell kunskap om
talangutveckling visar att det finns stora vinster med att barn och
ungdomar får utöva flera idrotter parallellt upp i åldrarna.
Grunden i vår verksamhet är att alla vill varandras framgång
–vi strävar efter att göra varandra bättre. Detta förutsätter att vi föregår
med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika
värde. Vi motverkar alla former av diskriminering och vi gynnar
arbetet för jämställdhet och mångfald.
Med visionen att alla barn och ungdomar ska få ägna tid åt
färdighetsutveckling och att matcherna ska vara på barnens villkor.
Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Matchresultat är inte det viktigaste utan ska spela en
underordnad roll med undantag för våra representationslag för
dam och herr.
Axvalls IF (AIF) är en förening som skall verka för att alla ska känna

trygghet och glädje. Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna och
sedda. Alla som verkar inom AIF har till uppdrag att uppmuntra
varandras framsteg. Vi ska arbeta aktivt för att
motverka trakasserier, diskriminering och
kränkningar.

II

Vår vision i Axvalls IF

innebär att vi första hand ser till så att alla får:

Uppleva glädje, gemenskap och trygghet
Utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar
Möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse

III

Verksamhetsområden

För att uppnå den vision och värdegrund som AIF arbetar för ska vi fokusera på att skapa föreningskänsla
och lagkänsla för alla medlemmar i AIF. Vidare ska vi verka för att skapa trygghet hos alla i AIF.

Föreningskänsla och lagkänsla

En förutsättning för att skapa förenings- och
lagkänsla är att alla känner sig välkomna i AIF; både
spelare, föräldrar, ledare och övriga medlemmar.
Detta är även viktigt för att skapa stabila och trogna
spelare över tid. Genom större delaktighet och
engagemang bidrar detta ytterligare till att
förenings- och lagkänsla ökar.
Alla ska känna sig välkomna
Strategier:
- Vid säsongsstart samlas alla föräldrar till ett
gemensamt föräldramöte.
- Uppstartsträff inför varje säsong för alla barn,
juniorer och seniorer.
- Dokument, arbetsbeskrivningar och rutiner ska
finnas och publiceras på hemsidan så att alla
föräldrar, ledare och spelare ska veta vad som
förväntas av dem som medlemmar i AIF.
Skapa större delatighet och engagemang
Strategier:
- Hejarklack kommer att bildas.
- Utöka användandet av föreningskläderna i
föreningssammanhang.
- Uppmuntra lagaktiviteter som är lagstärkande.
- Arbeta in pengar gemensamt till föreningen.

Skapa trygghet

För att utvecklas och lära sig behöver man känna
trygghet. Genom att AIF aktivt arbetar för att
motverka trakasserier, diskriminering och
kränkningar kan en trygg lärandemiljö skapas där
spelare kan utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar.
Behålla intresset att spela fotboll högre upp i åldrarna
Strategier:
- Alla är med och spelar fotboll på sina villkor.
- Nolltolerans kring sänkningar och ovårdat språk
och tydliga konsekvenser om beteendet uppstår.
- Arbeta med att medvetandegöra och verka
för fairplay.
Uppmuntra varandras framsteg
Strategier:
- Stärka individen inte prestationen.
- Lära spelarna att tala gott och positivt om
och till varandra.

Utvecklas stabila och trogna spelare över tid
Strategier:
- Skapa gemensamma regler och förhållningssätt för
alla spelare. Starta fadderverksamhet.

IV

Föräldrar

Föräldrar är en viktig del i Axvalls IF´s verksamhet och ett gott
samarbete mellan ledare, spelare och föräldrar är en förutsättning
för att vi ska nå våra verksamhetsmål.
Det är viktigt att tänka på att beröm stärker barns och ungdomars
självkänsla. Din uppgift är att finnas tillhands vid behov och lyssna på
barnet, ge praktiskt och känslomässigt stöd.

Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det.
Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela fotboll själva.
Uppehåll dig längs ena sidlinjen. Håll avstånd till ledare och spelare.
Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande.
Respektera domarens beslut. Se domaren som vägledare.
Skapa god stämning vid match och träning
Fråga barnen om matchen var kul och spännande.
Fråga ALDRIG efter resultatet.

Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt,
inte minst av ditt barn.

Kom ihåg; Det är ditt barn som spelar fotboll och inte du.

V

Rent spel

I Axvalls IF liksom i svensk barn- och ungdomsfotboll ställer ledare,
spelare och föräldrar upp bakom följande:

Vi följer fotbollens regler.
Vi respekterar domarens beslut.
Vi uppmuntrar till juste spel.
Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna.
Vi hälsar på varandra före matchen.
Vi tackar motståndarna och domare efter matchen på ett
respektfullt sätt, gärna gemensamt vid mittlinjen.

Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri.
Vi har god stil på och utanför planen.

VI

5-mannafotboll

Rekommenderad ålder 6-9 år
Träning
När laget tränar är några av våra mål:
- Alla deltar lika mycket
- Mycket övningar med boll
- Smålagsspel
- Spel i olika former
- Träna teknik/tillslag
Allt detta för att varje spelare skall ha mycket
bollkontakt under träningarna.
Matcher
När laget spelar match är några av våra mål:
- Få till jämna matcher.
- Mycket speltid och få avbytare (innebär ibland fler lag).
- Lika speltid för alla.
- Låta alla prova olika positioner på plan.
- Låta alla som vill prova på att vara målvakt.
- Turas om att starta matcherna.
- Låt spelarna på plan lösa matchsituationer utan
påverkan av ledare eller föräldrar.
- Lära ut respekt för domare, motståndare och kamrater.
Deltagande Seriespel /cuper / läger
- Fotbollsskolan, 6 år, avslutar säsongen med en cup.
- I åldern 7-9 år, någon form av poolspel vår och höst
samt 1-2 inomhuscuper och 1-2 utomhuscuper.

VII

7-mannafotboll

Rekommenderad ålder 9-12 år
Träning
När laget tränar är några av våra mål:
- Alla deltar lika mycket
- Mycket övningar med boll
- Smålagsspel
- Övningar i mindre grupper
- Träna teknik/tillslag
- Målvaktsträning för alla vid några tillfällen/säsong
- Träningstillfället bör präglas av ett tema
- Öka antalet träningstillfällen som från 10 år bör vara 2grr/vecka
- Fler träningstillfällen än match
Allt detta för att varje spelare skall ha mycket bollkontakt
under träningarna.
Matcher
När laget spelar match är några av våra mål:
- Få till jämna matcher.
- Mycket speltid och få avbytare (innebär ibland fler lag).
- Lika speltid för alla.
- Låta alla prova olika positioner på plan.
- Låta alla som vill prova på att vara målvakt.
- Låt spelarna på plan lösa matchsituationer utan påverkan av
ledare eller föräldrar.
- Lära ut respekt för domare, motståndare och kamrater.
- Endast kortfattad, enkel instruktion före och efter match.
- Lära sig att ta med- och motgångar under och efter match.
Deltagande Seriespel /cuper / läger
- Seriespel i VFF:s kompisliga i lämplig division
för att få jämna matcher.
- Delta på 1-2 inomhuscuper och 2-3 utomhuscuper
utspritt på säsongen.
- Från lämplig ålder och grupp kan en av cuperna vara cup
med övernattning.
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9-mannafotboll

Rekommenderad ålder 13 år
Träning
När laget tränar är några av våra mål:
- Alla deltar lika mycket.
- Mycket övningar med boll.
- Smålagsspel.
- Övningar i mindre grupper .
- Träna teknik/tillslag.
- Målvaktsträning för alla vid några tillfällen/säsong.
- Träningstillfället bör präglas av ett tema.
- Öka antalet träningstillfällen som nu bör vara minst 2 ggr/vecka.
- Viss fysträning implementeras i träningen med kondition,
styrka, och knäkontroll för att förbereda spelarna för spel
på större plan och minska skaderisker.
Allt detta för att varje spelare skall ha mycket
bollkontakt under träningarna.
Matcher
När laget spelar match är några av våra mål:
- Få till jämna matcher.
- Mycket speltid och få avbytare (innebär ibland fler lag).
- Lika speltid för alla.
- Låta alla prova olika positioner på plan.
- Låta alla som vill prova på att vara målvakt.
- Låt spelarna på plan lösa matchsituationer utan
påverkan av ledare eller föräldrar.
- Lära ut respekt för domare, motståndare och kamrater.
- Mer detaljerade instruktioner före och efter match,
fortfarande kortfattat.
- Lära sig att ta med- och motgångar under och efter match.
Deltagande Seriespel /cuper / läger
- Seriespel i VFF:s kompisliga i lämplig division för att
få jämna matcher.
- Delta på 2-3 inomhuscuper och 2-3 cuper utspritt på säsongen
varav en kan vara cup med övernattning.
- De som önskar får medverka i VFF-läger 1 gång/år. Föreningen står
för halva kostnaden.
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11-mannafotboll

Rekommenderad ålder från 14-19 år
Träning
När laget tränar är några av våra mål:
- Alla deltar lika mycket.
- Mycket övningar med boll.
- Övningar för att förbättra spelförståelsen.
- Träna teknik/tillslag.
- Riktad målvaktsträning vid några tillfällen/säsong.
- Träningstillfället bör präglas av ett tema.
- Öka antalet träningstillfällen.
- Teori för att lära sig spelets uppbyggnad och fysträning
implementeras i träningen med kondition, styrka,
och knäkontroll för att minska skaderisker.
Matcher
När laget spelar match är några av våra mål:
- Få till jämna matcher.
- Alla ska få speltid.
- Positionerna börjar renodlas men möjlighet att prova .
andra positioner ska fortfarande vara möjlig.
- Låt spelarna på plan lösa matchsituationer utan påverkan av
ledare eller föräldrar.
- Lära ut respekt för domare, motståndare och kamrater.
- Mer detaljerade instruktioner före och efter match.
- Lära sig att ta med- och motgångar under och efter match.
Deltagande Seriespel /cuper / läger
- Seriespel i VFF:s kompisliga i lämplig division
för att få jämna matcher.
- Delta på 2-3 inomhuscuper 2-3 cuper utspritt på säsongen
varav en kan vara cup med övernattning.
- De som önskar och får medverka i VFF-läger 1 gång/år. Föreningen
står för halva kostnaden.

X

Föräldrar är viktiga

Här kommer några råd till dig som förälder ur ett barnperspektiv:

Bli inte arg på mig och kritisera mig inte om jag förlorar.
Lägg inte så stor vikt vid om jag vunnit eller inte. VM är inte i morgon, och jag orkar nog inte
fortsätta till VM om du pressar mig hela tiden.

Beröm mig när jag lärt mig något nytt eller när jag kämpat som besatt.
Ge mig gärna feedback efter tävlingen om det rör min attityd eller min kämpainsats. Där är
det ok att ha förväntningar på mig.

Ge gärna tips om praktiska saker som hur jag ska äta och dricka, när det är bra att värma upp,
hur jag återhämtar mig med sömn, eller annat du lärt dig i livet.

Tjata inte på mig. Ge mig gärna praktiska råd, men om jag inte lyssnar vill jag att du låter mig
begå mina misstag själv och dra lärdom av dem utan att du ser ner på mig.

Låt mig styra saker inom idrotten själv eller tillsammans med min tränare och ledare. Jag vill
bli självständig och lära mig hur det går till att idrotta.

Uppmuntra mig regelbundet så att jag vet att du bryr dig om mig och min idrott.
Om du hjälper mig och andra att ha roligt, kanske jag vill fortsätta träna till ett VM ändå…
Trösta mig om jag är ledsen, stå ut med mig om jag är arg, skratta med mig när jag är glad.
Uppträd med respekt för alla när du är med mig i idrotten. Det gäller domare, motståndare,
andra föräldrar, ledare, funktionärer, ja, alla som är där. Inklusive mig.

Hjälp alla som är på plats i idrotten att trivas tillsammans. Det är mina vänner och jag tycker
om dem och idrotten. Om man är snäll kommer man långt.

Jag kan se på dig, ditt ansiktsuttryck, och höra hur du säger saker om du är besviken,
frustrerad, arg eller bråkar med andra när jag spelar match eller tävlar. Då spelar det ingen roll
vad du säger till mig, du sänder helt andra signaler till mig och andra.
Ge inte tekniska eller taktiska råd till mig när det är tävling (helst inte annars heller) eftersom
det gör det svårt och rörigt för mig.

(Bengtsson & Fallby, 2011, SISU Idrottsböcker)
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Axvalls IF´s syn på fotbollen

Barn- och ungdomsfotbollen är uppdelad i - barnfotboll upp till 12 år ungdomsfotboll 13–19 år och detta fortsätter sedan till seniorfotboll.
I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika
situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova
på olika platser i laget. Matchresultat får inte styra
utan ska spela en mycket underordnad roll.
I ungdoms- och seniorfotbollen ägnas tid åt färdighetsutveckling och
matcher på aktivas villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Matchresultat är inte det
viktigaste utan ska spela en underordnad roll. I seniorfotbollen ska alla
delta och det är enbart representationslaget som har resultatmål.
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