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AIK STILEN – VÅR VÄRDEGRUND

VÅR VÄRDEGRUND OCH LEDSTJÄRNA I ALLT!

AIK STILEN – VÅR VÄRDEGRUND
Övergripande ansvarig: Max Bergander

MÅL
• att alla i AIK känner till den värdegrund klubben
står för
• att alla har samma definition av värdegrundsbegreppen
• att värdegrunden är en del av den vardagliga
verksamheten
En AIK:are visar alltid respekt gentemot människor,
oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,
sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk
förmåga.
En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning,
rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i
samband med AIK-aktiviteter.
En AIK:are gör sitt bästa på träningar och matcher. Hen

stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget
och i andra AIK-lag.
En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot
medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar
och åskådare.
En AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare
och andra funktionärer.
Mer information om AIK Stilen och utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop” finns på
AIK Ungdomsfotbolls hemsida laget.se/aik

AIK STILSAVTAL
Alla spelare från 7 års ålder samt deras föräldrar ska
underteckna ett AIK Stilsavtal vilket sker digitalt senast
2017-01-31.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL
Verksamheten inom AIK Ungdomsfotboll bedrivs med
utgångspunkt från Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”
och SvFF:s ”Spela, lek och lär”. De övergripande målen
kompletteras med detaljerade mål inom respektive
verksamhetsområde.

SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT
Målet är att:
• det totala antalet spelare ska öka med 5%.
• antalet spelare i Knatteskolan (P/F 5–7 år) ska öka
med 20%

SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT
Målen är att:
• 95% av det totala antalet i åldersgrupperna P/F
6–16 år ska fortsätta spela fotboll eller annan idrott i
AIK till nästkommande verksamhetsår
• av det totala antalet spelare i åldersgrupperna
P/F 6–16 år som slutar idrotta i AIK så skall 50%
fortsätta idrotta i annan förening eller på annat sätt

SÅ BRA SOM MÖJLIGT
Målen är att:
• en tränare per träningsgrupp i åldersgrupperna
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•

•

•

•
•

P/F 6–12 år skall ha genomgått SvFF:s tränar
utbildning C.
en tränare per träningsgrupp i åldersgrupperna
P/F 13–18 år skall ha genomgått SvFF:s tränar
utbildning B Ungdom.
en tränare per träningsgrupp i AIK U
 ngdomsakademi P/F 13–18 år skall ha genomgått SvFF:s
tränarutbildning UEFA B.
chefstränare för AIK Ungdomsfotboll pojk respektive
flick samt AIK Ungdomsakademi pojk respektive
flick skall ha genomgått SvFF:s tränarutbildning
UEFA A.
öka antalet tränare som är kvinnor med 50%
öka antalet tränare med erfarenhet från elitfotboll
i AIK eller annan klubb med 50%

SÅ OFTA SOM MÖJLIGT
Målet är att:
• samtliga spelare i åldersgrupperna P/F 6–7 år skall
erbjudas att prova på övriga idrotter inom AIK:
Innebandy, Basket, Hockey, Handboll och Friidrott.
• 50% av spelarna i åldersgrupperna P/F 6–12 ska
välja extra träning en gång/vecka utöver de två
ordinarie lagpassen.

VISION • POLICYS OCH STYRDOKUMENT

VISION
Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och
fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter!
VERKSAMHETSIDÉ
AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsidé är att skapa en
trygg och utvecklande miljö som en grund för att bedriva
fotbollsutbildning och spelarutveckling med högsta kvalitet genom samverkan inom AIK och i samarbete med
omvärlden.
Inom ramen för AIK Stilen – vår värdegrund och AIK:s
övergripande mål verkar vi för:
• att erbjuda en kompetent, utvecklande, socialt
präglad fotbollsutbildning och fostran för barn och
ungdom i åldrarna 5–19 år.
• att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten
skapa intresse och känsla för fotboll,
laganda och rent spel genom en pedagogisk och väl
organiserad verksamhet med hög kvalitet.
• att erbjuda en verksamhet som bygger på spelarnas
eget intresse och med möjlighet att påverka sin
verksamhet.
• att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas
till A-lagsspelare i AIK eller som seniorspelare i någon
av våra samarbetsföreningar eller andra föreningar.
• att bedriva en verksamhet som bygger på glädje,

•

•

•

•

vilket skapar engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar, både på och vid sidan av
planen.
att ha samarbete och utbyte med andra föreningar
för att utveckla AIK:s och de andra
föreningarnas verksamhet
att samarbeta med skolor på alla nivåer för att underlätta våra spelares studier och för att
erbjuda fotbollsträning på skoltid
att genom föräldrasamverkan ta tillvara föräldrarna
som en värdefull resurs i verksamheten samt skapa
förståelse för våra värderingar och arbetssätt
att skapa utveckling genom en stark ekonomi i
samarbete med AIK Fotboll AB, Solna Stad och olika
samarbetspartners

Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas
enligt följande:
• AIK Stilen – vår värdegrund och ledstjärna i allt
• Knatteskola, pojk- och flickfotboll – grunden för
vår verksamhet
• Spelar- och ledarutveckling – från U till A
• Samarbete – med föräldrar, föreningar och skolor
• En stark ekonomi – för utveckling av verksamheten

POLICYS OCH STYRDOKUMENT
I verksamhetsplanen beskrivs vision, verksamhetsidé
och mål för AIK Ungdomsfotboll samt aktiviteter under
det kommande året. Verksamhetsplanen är ett styrdokument som tillsammans med följande policydokument
anger tydliga riktlinjer för lagens spelare, tränare, ledare
och föräldraföreningar.
•
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering
Riktlinjer för budget och redovisning
Policy för rekrytering av ledare
Rekryteringspolicy för ungdomsspelare
Policy för lagens tävlingsverksamhet
Policy för träning/provspel med utländska klubbar
Policy för träning/provspel med utländska klubbar
(engelsk version)
• Policy för provträning i AIK och i svenska klubbar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy och riktlinjer för AIK:s egna turneringar
Regelverk och riktlinjer för sponsring och reklam
Arbetsordning för föräldraföreningar
Normalstadgar för föräldraföreningar
AIK Stilen – vår värdegrund
Likabehandlingsplan
Alkohol- och drogpolicy
Policy för introduktion av nya medarbetare
Policy för friskvård och företagshälsovård
Policy för sociala medier
AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare

Verksamhetsplanen finns i sin helhet tillsammans med
policys och annan läsvärd information på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se
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ORGANISATION

ORGANISATION
AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotbolls
förening (AIK FF) och verksamheten leds av en ledningsgrupp. Sportchefen är ansvarig inför styrelsen.
AIK Ungdomsfotboll är organiserad i fem övergripande
verksamhetsområden med sportslig inriktning:
• Knatteskolan
• Flickverksamhet
• AIK Ungdomsakademi, flick
• Pojk- och U-lagsverksamhet
• AIK Ungdomsakademi, pojk
AIK Ungdomsfotboll är också organiserad inom ett antal
områden med extern verksamhet:
• Turneringar
• Camper
• Skolträning
• Samarbete med föreningar
Inom AIK Ungdomsfotboll hanterar vi även följande
verksamhetsområden:
• AIK Stilen
• Vi spelar ihop
• Ekonomi
• Information
• Träningstider
• Materiel
• Arrangemang
• Marknad
• Utbildning
• Föräldraföreningar

Ledningsgrupp
Leif Karlsson
Johannes Wiklund
Max Bergander
Patrik Wickman

Roger Wikström
Elias Mineirji
Riki Simic

Funktion/ansvar		
Sportchef
Personalansvarig, ekonomi, koordinator AIK Ungdomsakademi, administration
Värdegrundsansvarig
Chefstränare/koordinator AIK Ungdomsakademi flick, 11–14 samt flickverksamheten
och koordinator F16–19
Chefstränare pojk, chefstränare Knatteskolan pojk/flick, utbildning, skolsamarbete,
föräldraföreningar, information
Koordinator pojk, materiel, träningstider, medlemshantering, administration
Chefstränare AIK Ungdomsakademi pojk, P9–19, föreningssamarbete
Turneringar, camper, marknad

Övrig personal
Peter Wennberg
Robert Svanström
Amina Abbas
Åke Uneskog
Jens Dahlström

Funktion/ansvar
Utvecklingsansvarig
Chefstränare F16–19
Arrangemang, administration
Marknadsaktiviteter
Administration

Dennis Hörtin

Utöver dem tränare för flick- pojk- och akademilag.
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EKONOMI

EKONOMI
Ansvarig: Leif Karlsson
AIK FF styr verksamheten ekonomiskt genom en årlig
budget som tas fram av sportchef/ledningsgrupp och
fastställs av AIK FF:s styrelse. Budgeten är ett resultat
av verksamhetsplanen. Ledningsgruppens ledamöter
har ett delegerat ansvar för budget, prognos och utfall
inom sitt verksamhetsområde.
Utöver denna ekonomi har varje föräldraförening en
ekonomi och budget för varje lag/träningsgrupp som
redovisas separat, se vidare avsnittet Föräldraföreningar.

INTÄKTER
Ett sätt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten samt för att hålla deltagaravgifterna på en
lämplig nivå, är att säkerställa befintliga intäkter samt
optimera nya och framtida intäkter.
Organisationen kring intäktsgenereringen är utöver

bidrag och avgifter följande:
• AIK FF ledningsgrupp ska ha ett specifikt fokus på
att maximera alla intäkter som inte är sponsring,
skol- och föreningssamarbeten, cuper och camper.
Som exempel gäller olika events, övriga bidrag,
fotbollsskolor, lotterier, samarbeten etc.
• AIK FF satsar under året på ett samarbete med
SISU. Det innebär bl.a. att närvaro ska föras på alla
ledarträffar, föräldraföreningsmöten m.m. Vi kan
med det samarbetet täcka kostnader för utbild
ningar och föreläsare vilket ger oss möjligheter att
vidareutbilda alla inom AIK.
Utöver detta är de viktigaste intäkterna för att kunna
bedriva en verksamhet av den kvalitet vi önskar, det
lokala aktivitetsstödet från kommun och stat (LOK) samt
spelarnas deltagaravgifter.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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EKONOMI

KOSTNADER

AVGIFT TILL FÖRÄLDRAFÖRENING

Vår strävan är att varje kostnad ska generera värde till
verksamheten och bidra till vår strävan att förverkliga vår
vision att vara Nordens ledande klubb, hur man än mäter.

Avgiften till föräldraföreningen beskrivs i lagets verk
samhetsplan och budget. Maximal avgift är:
4  000 kr/år för P/F 8–11 år
6  000 kr/år för P/F 12–19 år

Personalkostnaderna, dvs lönekostnader till våra
tränare, ledare och kanslipersonal är vår största kostnadspost. Vi är också beroende av en stor del ideellt
arbetande tränare, ledare och föräldrar för att kunna
bedriva verksamheten. Utmaningen är att skapa en
optimal balans mellan dessa.
Det är viktigt att den personal vi avlönar besitter kritisk
kunskap och arbetskapacitet som bidrar till utvecklingen av verksamheten och utgör ett stöd till den ideellt
arbetande personalen. Utöver personalkostnaderna
är planhyror, träningsmaterial, utbildning samt rese
kostnader de största posterna.

AVTAL MELLAN AIK FF OCH AIK FOTBOLL AB
Mellan AIK FF och AIK Fotboll AB finns ett avtal gällande
rättigheter för spel i allsvenskan. Detta avtal genererar
intäkter till AIK FF

DELTAGARAVGIFT
En särskild deltagaravgift för att spela i AIK erläggs av
samtliga spelare/föräldrar. Deltagaravgiften ska medverka till att täcka AIK:s kostnader för bl a löner till tränare
och ledare, ledarutbildning, planhyror, kostnader i
tävlingsverksamheten såsom resor och domare. För att
kunna skicka ut inbetalningskort till varje aktuell spelare,
ska ansvariga ledare i laget/gruppen tillse att AIK:s kansli
ständigt har uppgifter på aktuell spelarstatus. Om inte
avgiften är betald i tid kommer en förseningsavgift på
60 kr per spelare att debiteras. Aktuella laglistor ska vara
AIK:s kansli tillhanda senast 2016-12-15 och därefter
kontinuerligt uppdateras.

DELTAGARAVGIFTER PER SPELARE FÖR ÅRET ÄR:
AIK Ungdomsakademi:
6 500 kr/år
P/F 12–19 år
6 000 kr/år
P9–11 år, F11 år
U–lagsverksamhet:
3 300 kr/år
P/F 12–19 år
3 100 kr/år
P/F 10–11 år
2 800 kr/år
P9 år
Pojk- och flickverksamhet:
2 800 kr/år
P12–19 år (Enbart pojklag i dagsläget)
2 400 kr/år
P9–11 år, F10 år
1 800 kr/år
P/F 8 år
1 800 kr/år
P/F 6–7 år
1 350 kr/år
P/F 5 år
AIK United:
1 800 kr/år
Alla P/F
För de som vill erbjuds ett extra träningspass per vecka,
med av föreningen anställda tränare, under perioden vecka
15–24 samt vecka 34–43 till en extra kostnad av 1 000 kr.
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MAXKOSTNADER I AIK FF
Det totala beloppet för deltagaravgift och avgift till
föräldraföreningen för familjer med fler än ett barn i
verksamheten skall uppgå till max 20  000 kr/år.
På föreningens hemsida kommer det att finnas ett
dokument där man själv får ansöka om reducering av
den summa som överstiger 20  000 kr/år. Detta ska
göras senast 31 mars 2017, annars uteblir möjlighet till
reduceringen.
Kostnader till lagens föräldraföreningskassa ska alltid
betalas enligt den summa lagen angivit i sin verksamhetsplan. Medlemsavgiften ska alltid betalas och ingår
inte i sammanställningen av avgifter.

MEDLEMSAVGIFT AIK
Alla spelare från och med 6 år ska vara medlemmar i
föreningen AIK.
Medlemsavgiften är följande:
Gnagismedlem (0–12 år):
Ungdomsmedlem (13–24 år):
Seniormedlem (25 år och äldre):
Familjemedlemskap:
Ständigt medlemskap:

100 kr
150 kr
500 kr
600 kr
4 000 kr

Ny familje- eller vuxenmedlem som värvas av AIK FF till
huvudföreningen ger AIK FF bonus med 300 kr/medlem. 50% av medlemsavgiften till huvudföreningen AIK
för aktiva spelare tillfaller AIK FF.
Betald medlems- och deltagaravgift är en förutsättning för
att få träna och spela i AIK Ungdomsfotboll. Deltagaravgift
till AIK FF och medlemsavgift till AIK huvudförening ska
erläggas av samtliga spelare. Avgifterna ska vara inbetalda
till AIK senast 2017-03-31 eller annat datum enligt avi.

LAGBIDRAG
Samtliga lag erhåller bidrag som ska täcka delar av
lagens kostnader för tränings- och tävlingsverksamheten.
Lagens deltagande i turneringar och läger finansieras
genom föräldraföreningen. För att erhålla lagbidrag ska
ansökan och underlag skickas in enligt meddelat tidsplan och instruktion.
Årets lagbidrag är enligt följande:
11-mannalag, P/F, 16 år och äldre:
11-mannalag, P/F, 14–15 år:
9-mannalag, P/F, 12–13 år:
7-mannalag, P/F: 10–11 år:
5-mannalag, P/F: 8–9 år:

6 000 kr/lag
5 000 kr/lag
4 000 kr/lag
2 000 kr/lag
1 500 kr/lag

EKONOMI

Utbetalning sker efter godkända underlag (domarkvitton, cuper m.m, ej materialkostnader) en gång per
år. Detta ska redovisas under perioden 2017-09-15
– 2017-10-15 så att lagbidraget hinner betalas ut
innan föräldraföreningarnas årsmöte i nov/dec. Om inte
godkänd redovisning har inkommit innan 2017-12-15
så kan lagbidrag för årets säsong inte utbetalas alls.
Mall för sammanställning av lagbidrag finns på
www.laget.se/aik. AIK Ungdomsfotboll täcker kostnader
för U16/17 samt F16A/F19 relaterade till nationellt
tävlingsspel. Vid särskilda behov kan man begära att få
utbetalning två gånger per år med 50 % i juli/augusti
och resterande 50  % efter säsongens slut.
Lagens kostnader för ex. hyra av konferenslokalen
på Skytteholm, avgift för grova utvisningar från StFF
och andra liknande kostnader kommer att dras av på
lagbidraget.
Villkor för att lagbidrag ska utbetalas:
• Komplett spelarlista lämnas in senast 2016-12-15
till kansliet och därefter kontinuerligt uppdateras
• Lagets samtliga AIK Stilsavtal lämnats in digitalt
senast 2017-01-31 till kansliet
• Samtliga spelare ska ha erlagt deltagaravgift samt
medlemsavgift 2017-03-31
• Aktiviteter enligt verksamhetsplanen ska ha genomförts
• Lag (och föräldrar) har fullföljt arrangemangsuppdrag som man tilldelats under året
• Närvarorapportering (idrott online) ska vara komplett
ifylld och levererad enligt tidsplan
• Redovisning ska vara gjord till Roger Wikström
senast 2017-10-15 på de utgifter man haft i samband med cuper och domaravgifter.
Om detta inte följs kan lag få delar eller hela sitt lag
bidrag indraget.

MATERIELBIDRAG
Samtliga lag erhåller bidrag till träningsmateriel i form av
bl. a. bollar, västar och koner. Detta gäller endast grundlagen/träningsgrupperna. Summorna anpassas också
något till antalet spelare som deltar i grundlagen, dvs 10
spelare som spelar i 2 serier erhåller inte automatiskt
två 7-mannalags bidrag.
Årets materielbidrag är enligt följande:
F16A, F19, U16, U17:
15 000 kr/lag
11-mannalag, P/F 14–19 år:
6 000 kr/lag
9-mannalag, P/F 12–13 år:
5 000 kr/lag
7-mannalag, P/F 10–11 år:
2 000 kr/lag
5-mannalag, P/F 8–9 år:
1 500 kr/träningsgrupp
Knatteskolan, P/F 5–7 år:
Samordnande tränare
ansvarar för översyn och beställning
Bidragen betalas ut via Stadium i form av ett tillgodohavande på Teamsales (Stadium Bromma).

LAGENS/ÅLDERSGRUPPERNAS BUDGET
OCH AVGIFT TILL LAGKASSA
För att kunna hålla kontroll på våra löpande kostnader
och våra utbetalningar till lagen, har vi ett antal ”kontrollstationer på vägen”. Vad detta innebär för lagen
finns beskrivet i Riktlinjer för budget och redovisning. .
Det är också viktigt att notera att i de fall som träningsgrupper/lag lånar in spelare från andra träningsgrupper/
lag för deltagande i turneringar/läger så är det inlånande
föräldraförenings budget som skall inkludera kostnaderna för de spelarna.
Kostnader för den enskilde spelaren ska inte överstiga
nedanstående summa exklusive central deltagar- och
medlemsavgift till AIK FF. Kostar lagens aktiviteter mer
under året får man göra *inkomstbringande aktiviteter
eller hitta **sponsorer.
9-, och 11-mannalag, P/F 12–19 år:
7-mannalag, P/F 8–11 år:
Knatteskolan, P/F 5–7 år:

6 000 kr/spelare
4 000 kr/spelare
0 kr

*Med inkomstbringande aktiviteter menas sådant som
klubben erbjuder i form av ex. försäljning av bingolotter, 50/50lotter, påskägg, julklappar, rabatthäfte etc
och gemensamma arbeten runt ex. seniormatcher, typ
Gnagisland, hjälpa till på cuper och liknande. Ibland får
klubben andra förfrågningar som ex. att hjälpa till som
funktionärer eller dela ut reklamblad som vi också kan
erbjuda lag.
** Med sponsoraktiviteter menas sådant där föräldraföreningen kan fakturera ett företag en ekonomisk
summa. Sponsorpengar ska tillfalla hela laget och inte
enskild spelare. Detsamma gäller ekonomiska gåvor från
enskilda personer.

STATLIGA OCH KOMMUNALA BIDRAG (LOK)
Ansvarig för närvarorapportering: Roger Wikström
AIK erhåller statliga och kommunala bidrag genom att vi
redovisar alla de aktiviteter som lagen/grupperna genomför under året. Det görs på Idrottonline som är underlag
för ansökan till detta lokala aktivitetsstöd.

RUTINER FÖR DELTAGARAVGIFTER OCH NÄRVAROKORT
Spelarnas deltagaravgifter och LOK-stödet svarar för en
betydande del av vår finansiering.
Närvarorapport redovisas två gånger per år till AIK:s
kansli:
2017-08-10 för aktiviteter i perioden 1/1–30/6 2017.
2018-02-10 för aktiviteter i perioden 1/7–31/12 2017.
Varje lag ska ha en ansvarig person/kontaktperson
för rapportering av närvaron. Rekommendation är att
SMS-registrera ledarna på Idrott online så man kontinuerligt för närvaron. Ansvarig för närvarorapportering
på AIK Kansli kommer erbjuda utbildning i juni och
december.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017

13

MÖTESORDNING

MÖTESORDNING
SYFTE
Syftet med en väl strukturerad mötesordning är att
skapa underlag för planering av verksamheten vilket
ökar förutsättningarna för att säkerställa hög kvalitet i
genomförandet och samtidigt kunna utvärdera för att få
erfarenheter inför framtiden. Möten som ska genomföras
med AIK FF:s styrelse, ledningsgrupp, sportråd, och
stormöten samt möten med olika tränargrupperingar
är tidsplanerade så att de fungerar som uppföljning av
genomförd verksamhet och vidare rapport inför kommande mötesforum.

MÖTESFORMER
Inom AIK Ungdomsfotboll ska följande möten genomföras, med beskrivning av mötenas innehåll och inriktning
samt en modell för mötesordning med en översiktlig
tidsplan.

AIK FF:S STYRELSE
Ansvarig: Ordförande.
Mötesfrekvens: En gång i månaden och utöver det vid
behov.
Styrelsen har till uppgift att fastställa verksamhetsplan
med övergripande vision, verksamhetsidé, budget samt
policys och övriga styrdokument.

LEDNINGSGRUPP
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Sportchef, chefstränare för pojkverksamheten, chefstränare ungdomsakademi flick samt
flickverksamheten, chefstränare ungdomsakademi pojk,
koordinator ungdomsakademi, koordinator pojkverksamheten, ansvarig för turneringar, camper och marknad
Mötesfrekvens: Varannan månad
Ledningsgruppsmötena har följande innehåll:
• Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.
• Skriftlig rapport från ansvariga gällande besluts- och
diskussionspunkter.
• Ekonomi, med genomgång av budget, resultatuppföljning och prognos.
• Strategiska, långsiktiga utvecklingsområden.
• Förberedelse inför styrelsemöten.

Mötesfrekvens: En gång på hösten, november– december. Mötet är en planeringsträff med presentation av
verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår.
Då genomför även föräldraföreningarna sina årsmöten.
Stormötet genomförs med gemensam information för
alla tränare, ledare och föräldrar samt därefter separata
föräldramöten i resp. grupp.

AIK UNGDOMSAKADEMI
– sportråd för pojkverksamhet, ungdomsakademi
pojk resp ungdomsakademi flick/flickverksamheten
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Chefstränare, samordnande tränare, specialtränare, koordinator och i övrigt enligt beslut i resp
sportråd
Mötesfrekvens: Varannan månad
Innehåll: Inriktning på tränings- och tävlingsverksamhet med utgångspunkt från lagens verksamhetsplaner.
Skriftlig rapport från ansvariga om genomförd och kommande verksamhet.
Mötena är formella beslutsmöten med skriftliga rapporter
samt minnesnoteringar från mötena.

ARBETSGRUPP UTBILDNING
Ansvarig: Utbildningsansvarig
Målgrupp: Särskilt utsedd grupp
Mötesfrekvens: Varannan månad
Innehåll: Planering och uppföljning av intern och extern
utbildning för tränare ledare, spelare och föräldrar.

ARBETSGRUPP CAMPER OCH CUPER
Ansvarig: Camp- och cupansvarig
Målgrupp: Särskilt utsedd grupp
Mötesfrekvens: Varannan månad
Innehåll: Planering och uppföljning interna och externa
camper samt AIK Ungdomsfotbolls egna cuper.

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN
Inom samtliga sportråd och arbetsgrupper sker en
utvärdering av verksamheten som sammanställs i en
skriftlig verksamhetsrapport. Genomförs under v. 47– 49.

STORMÖTEN

TIDSPLAN, MÖTESFREKVENS		

Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Samtliga tränare, ledare och övriga funktionärer samt föräldrar till alla spelare inom AIK Ungdomsfotboll.

Möten inom AIK Ungdomsfotboll genomförs dels med
ledningsgrupp, dels stormöten för alla verksamma tränare och ledare, alla föräldrar samt med olika tränarkategorier så att de fungerar som uppföljning av verksamheten
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INFORMATION

och vidare rapport inför kommande mötesforum. Mötena
genomförs i cykler och bygger på den mötesfrekvens
som anges för varje grupp.
Detta innebär nedanstående generella tidsplan där
detaljplanering av dagar och tider genomförs i samråd
med berörda.
Ledningsgrupp v. 5, 13, 21, 37, 45, 51, tisdagar.
Skriftliga rapporter avseende viktig
information om verksamheten, viktiga
frågor att diskutera samt beslutspunkter.

Sportråd, flick/akademi
v. 4, 12, 20, 36, 44, 50,
		
måndagar
Sportråd, pojkakademin
v. 2, 10, 18, 24, 42, 48,
		
tisdagar
Sportråd, pojkverksamheten v. 3, 11, 19, 35, 43, 49,
		
måndagar
Möten med tränare, ledare och föräldrar
Stormöte, hösten: november– december

INFORMATION
Ansvarig: Dennis Hörtin

ANSVAR
Informationsansvarig är övergripande ansvarig för
informationsfrågor, administration och central redaktör
av AIK Ungdomsfotbolls hemsida. Ansvarig för olika
delar av verksamheten ansvarar för uppdatering och
utveckling av de egna delarna av hemsidan.
Chefstränarna/samordnande tränare ansvarar för att
underlag för nyheter och artiklar från lagens verksamhet
kommer in till informationsansvarig för publicering. De
ansvarar även för information till lagens ledare och är
ansvariga för den når avsedd målgrupp. Lagens ledare
är ansvariga för att vidarebefordra information.

KANALER
AIK Ungdomsfotbolls informationsstrategi kan delas in i
interna och externa informationskanaler.
• Internt – Information till och från lagens/åldersgruppernas tränare, ledare och föräldraföreningsrepresentanter samt ledningsgrupp och kansli.
• Externt – Information till och från andra föreningar,
förbund och andra intressenter.
De olika kanaler som används är www.laget.se/aik,
www.aikfotboll.se, e-postutskick via laget.se och brevutskick.

HEMSIDANS RUBRIKER ÄR FÖLJANDE:
Aktuellt, Lag, Camper & Cuper, Utbildning, AIK i skolan,
Föräldrar, AIK Stilen, Marknad
För att komma till AIK Ungdomsfotboll på 
www.aikfotboll.se ska du göra enligt följande:

Gå in på www.aikfotboll.se och klicka på fliken
”UNGDOM”.
Under vänstra stora bilden hittar du en ruta där du kan
gå in för att komma i kontakt med
AIK Ungdomsfotboll.
* Lag ska använda www.laget.se/aik som hemsida för
information till spelare, föräldrar m fl.
AIK FF betalar de fasta kostnaderna till laget.se. För
stöd och råd gällande utformning och innehåll för lagens
hemsidor kan lagen kontakta informationsansvarig. Varje
hemsida ska ha en ansvarig som är kontaktperson mot
AIK Ungdomsfotboll samt lägger in central information
kontinuerligt.
Längst ner på Ungdomsfotbollens startsida under rutan
”Läsvärt och aktuellt” finner ni följande:
• AIK Ungdomsfotbolls historia. (Slutsegrare i Sanktan, Årets Bosse Sjögren stipendiat, Årets lag, Årets
ungdomsledare, Årets ungdomsspelare flick, Årets
ungdomsspelare pojk, Årets talang.)
• AIK:are från start till mål.
• Verksamhetsplaner och policydokument AIK Ungdomsfotboll.
(Här kan du läsa om ungdomsfotbollens verksamhetsplan för år 2017 och ända sedan 2001 samt
aktuella policydokument)
• AIK Stilen – vår värdegrund i vardagen.
• Smokinglirare med skruvdobb – en krönika som
ingick i en artikelserie från AIK Ungdomsfotboll på
webben 2011.
• Stöd AIK via Svenska Spel.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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TRÄNINGSTIDER

TRÄNINGSTIDER
Övergripande ansvarig: Roger Wikström
Ansvarig Pojk: Dennis Hörtin
Ansvarig Flick: Patrik Wickman
Chefstränare Akademi, pojk: Elias Mineirji
Chefstränare Akademi, flick: Patrik Wickman
AIK Ungdomsfotboll tränar och spelar i huvudsak i
Solna. I Solna Stad finns det ett anläggningsråd med
representanter från AIK, Vasalunds IF, Råsunda IS samt
Solna Fritid. I detta anläggningsråd diskuteras frågor
kring drift, skötsel och fördelning av tider på de olika
idrottsplatserna.
Träningstiderna fördelas för perioderna april – oktober
(sommarschema v. 15–44), november (höstschema
v. 45–49)samt januari–mars (vinterschema v. 2–14).
Under december (v. 50–01) är fotbollsplanerna normalt
stängda. Information om lagens träningstider presenteras på laget.se/aik.
Under vinterperioden erhåller lag i så stor utsträckning
som möjligt tider på Skytteholms IP:s uppvärmda planer.
För perioden v. 45–14 betalar klubben s.k. vintertaxa.
Den 1 juli 2013 togs 0-taxan för ungdomar bort. Således
kostar varje aktivitet pengar, oavsett ålder, vilket gör det
ännu viktigare att återlämna tider som man ej kommer
att utnyttja. Detta ska göras med minst 14 dagars
framförhållning. Tider som ej återlämnas i tid kan leda till
avdrag på lagbidraget.
Träningstiderna finns på www.laget.se/aik under fliken
Dokument/träningstider. Alla ledare i AIK Ungdomsfotboll ska ha tillgång till klubbens dokument på hemsidan.
Ledare är ansvariga för att förmedla träningstiderna till
laget/träningsgruppen via hemsidans kalender.

SÅ FÖRDELAS TRÄNINGSTIDERNA
Antalet lag föreningen har i seriespel är grunden för att
få träningstider. När vi är klara med hur många timmar
varje Solnaförening ska ha fördelas tiderna på planerna
mellan föreningarna. När detta är gjort äger föreningarna
tiderna att fördela ut till lagen inom klubben. Chefs
tränarna sitter då gemensamt och fördelar dessa och ser
till att vi får så rättvisa förhållanden som möjligt utifrån de
förutsättningar vi har. Fakta är att vi i Solna har ca 190
lag och drygt 3000 spelare som ska dela på planerna.

RESPEKT PÅ OCH RUNT PLANER
Samtliga spelare, ledare och föräldrar inom AIK Ungdomsfotboll ska sträva efter att följa dessa riktlinjer på
hur vi uppträder på de idrottsplatser vi nyttjar i alla
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avseenden t ex målens placering, materialhantering,
tider, m.m.
• Träningar ska avslutas 5 minuter innan utsatt sluttid.
• Lagen ska inte beträda planen innan deras tid börjar
gälla, även om det finns tomma ytor. Undantag
kan göras då tränare kommunicerat och fått klar
tecken från det lag som schemalagts på planen den
pågående tiden.
• Målburar ska placeras så man inte riskerar annat
lags hälsa. Gäller framförallt då äldre lag delar plan
med yngre lag.
• Lagen ska respektera varandras material. Gäller
både träningsmaterial på planen och spelarnas
väskor osv. som de placerat utanför planen. Bollar,
västar, koner m.m. ska märkas med lagens namn så
att dessa kan återlämnas till sina rättmätiga ägare,
om de kommer bort.
• Benskyddstape och annat skräp kastas i papperskorgar
• Föräldrar, syskon etc. ska vara utanför planens
ytterlinjer.
För lag som har möjlighet till omklädningsrum gäller att
ledare ska se till att det är grovstädat och representativt
att beträda för kommande lag. På Skytteholms IP gäller
också att nyckel lämnas in till vaktmästare efter avslutat
nyttjande. Ledare ska alltid finnas i närhet till omklädningsrum när spelare byter om och inte lämna innan
alla spelare kommit ut därifrån.
Vid schemaändringar blir det ibland fel och missförstånd. I synnerhet gäller det de veckor då nya träningstider börjar gälla. Försök lösa eventuella uppkomna
situationer så alla får träna där och då på ett AIK Stilmässigt sätt. Informera därefter chefstränare för att lösa
problemet innan nästkommande vecka.

MATERIEL

MATERIEL
Ansvarig: Roger Wikström
Stadium och adidas är de partners som AIK Fotboll
har valt att samarbeta med vilket innebär att vi väljer
produkter från dessa leverantörer för spelar-, ledar- och
lagmateriel.
Att alla spelare och ledare har samma profil är viktigt för
AIK och våra sponsorer. Det skapar också en starkare
gemenskap. Vi vill därför att spelare och ledare följer den
klädprofil som gäller för AIK Ungdomsfotboll.

STÖD AIK UNGDOMSFOTBOLL – HANDLA PÅ STADIUM
AIK FF har tecknat ett förmånligt avtal med Stadium
som ger oss en hög bonus på alla inköp som registreras på AIK FF genom att de antingen görs via inköp på
lagbeställningar, eller via privata inköp där konsumenten väljer att skaffa ett kostnadsfritt Stadium-kort. Ett
Stadium Card fungerar så att man erhåller de rabatter
det medför och AIK FF erhåller bonus på varje inköp.
Hela bonusbeloppet återförs sedan till ungdomsverksamheten genom inköp av ledarmateriel och lagmateriel.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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MATERIEL

LEDARMATERIEL
Tränare och ledare erhåller träningskläder för sitt uppdrag i AIK och alla som är aktivt verksamma inom AIK
ska ha rätt utrustning vid träning och match. Detta finns
som ett paket, som vi benämner grundpaket. I detta
ingår;
• en träningsoverall
• ett par shorts
• en träningströja
Grundpaketet för nya ledare beställs av ledaren genom
www.stadiumteamsales.se/aik via Stadium Teamsales i
Bromma Blocks, och rekvisition att beställa och sedermera hämta ut när kläderna levererats erhåller man som
ledare från AIK:s kansli i samband med undertecknande
av avtal. Respektive chefstränare ansvarar för att maila
över en rekvisition till Stadium Teamsales i Bromma
Blocks samt till ledaren när ett paket skall erhållas av
ledaren. Egna inköp görs på egen bekostnad och behöver inte i förväg stämmas av.

LAGMATERIEL
Varje år tilldelas lagen ett materialbidrag som ska användas för inköp hos Stadium. Lagen kan själva välja vad
som ska köpas utifrån den produktkatalog som AIK och
Stadium gemensamt enats om att erbjuda. Det är viktigt
att det tilldelade beloppet används på ett planerat sätt
så det kan stödja den träningsplanering som laget har.
Överstiger beloppet för vilket ett lag vill köpa material
för, det belopp man tilldelats i materialbidrag, så är
lagkassan betalningsskyldig för den överstigande delen.
Utdelning av lagmaterielbudget kommer att ske i början
av året då beställning kan ske genom Stadium Bromma.

SPELARMATERIEL
Spelarmateriel finns beskrivet i “Profilguiden” som
ges ut varje år. I denna finns de produkter som gäller
som officiella tränings- och representationskläder för
AIK-spelare och ledare. Foldern uppdateras med nya
produkter varje år. AIK:s mål med samarbetet med
Stadium är dels att erbjuda kvalitetskläder till ett bra pris
samt att ha en bra och effektiv process för hantering av
beställningar.
Materiel som finns i foldern finns som beställningsvaror
genom Stadium Bromma och som butiksvaror i Stadium
Solna Centrum, Mall of Scandinavia och/eller Bromma
Blocks. Större lagbeställningar görs genom Stadium
Bromma och ska alltid hanteras samlat av föräldra
föreningen eller utsedd representant därifrån för att
bistå med materialbeställningar. Beställningar av spelarmateriel hanteras och finansieras inom laget, träningseller åldersgruppen. För AIK FF är det av yttersta vikt
att föräldraföreningarna inser värdet i att alla spelare är
enhetligt klädda, och samordnar verksamheten därefter.
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För mer information se profilfoldern som finns på
www.laget.se/aik, www.stadiumteamsales.se/aik eller
i den tryckta folder som finns hos Stadium Bromma
Blocks.

MATCHSTÄLL
Varje lag erhåller matchställ utifrån behov och antal lag
i serien och de roteras om möjligt varje år så att alla får
rätt storlek.
Sedan 2009 har AIK större flexibilitet i nyttjandet av
avtalet med adidas vilket innebär att vi inte kommer att
få nya matchställ vart annat år. Man måste därför vara
ännu mer aktsamma om de matchställ man fått. När
chefstränare eller annan av AIK delegerad person uppmanar lagen att inkomma med sammanställningar eller
lämna in befintligt matchställ för rotation så skall detta
ske omgående utifrån givna instruktioner.
Notera att ledare som kvitterat ut matchställ är ansvarig
för att dessa vid uppmaning återlämnas till AIK Ungdomsfotboll. Vid avvikelse mellan antalet uthämtade och
inlämnade matchställ är laget eller åldersgruppen ersättningsskyldig med det belopp ersättningsvaran kostar.
På matchställ får inga egna tryck göras vare sig namn,
nummer eller t ex sponsorer. Matchställen ska samlas in
efter varje match/turneringstillfälle och matchställen får
inte lämnas ut till spelarna annat än vid officiella AIK-tillfällen. Matchställen ska med andra ord finnas hos laget/
träningsgruppen och inte hemma hos spelarna.

REKLAM
Observera att AIK:s namn och emblem ägs av AIK och
får ej användas utan godkännande av ledningsgruppen.
All tryck på såväl representationsoverall och träningskläder ska godkännas av marknadsansvarig som vid
behov ansvarar för avstämning med AIK Fotboll AB.
Detta gäller både kläder som finns i profilkläderna och
kläder som inte finns inom profilen. Om lagen har frågor
gällande sponsorer av lagens verksamhet eller tryckt
reklam så kan man kontakta marknadsansvarig,
AIK Ungdomsfotboll.
Mer information om Policy- och riktlinjer för sponsring
och reklam finns på AIK Ungdomsfotbolls
hemsida www.aikfotboll.se.

ARRANGEMANG A-LAGSMATCHER
Övergripande ansvarig herrmatcher: Roger Wikström
Övergripande ansvarig dammatcher: Amina Abbas
Ansvarig tillsättande av uppgifter till pojklag: Roger Wikström
Ansvarig tillsättande av uppgifter till flicklag: Patrik Wickman
Resurs: Amina Abbas
De flesta föräldraföreningar/åldersgrupper från 10 års
ålder kommer på ett eller annat sätt vara involverade
i genomförandet av arrangemangen när våra representationslag spelar hemmamatcher på Friends Arena
och Skytteholms IP. De obligatoriska arbetsuppgifterna
och fördelning av dessa kommer att presenteras inför
säsongen (feb/mars) i en framtagen arbetsbeskrivning. Ekonomisk ersättning utgår till aktuellt lag, efter
att jobb genomförts och faktura skickats till Susanne
Wallingstam. Lag som inte genomför sina åtaganden
kan få avdrag på utbetalningen av hela eller delar av
lagbidraget. Om man inte kan genomföra tilldelad
uppgift ska man byta med annat lag. Stöd för detta kan

fås av ansvarig om man är ute i god tid (minst 14 dagar
innan genomförandedatum). Vid uppdrag som av olika
anledningar inte blir av p.g.a. ex. dåligt väder, inställt
evenemang el. dyl. kan inte lagen räkna med ersättning.
Exempel på arbetsuppgifter som fördelas på träningsgrupperna:
Gnagisland eller andra arrangemang utanför Friends
vid herrmatch eller ex. servering/entré/publikvärd
på dam-matcher. Även familjedag på Karlberg och
liknande evenemang kan finnas.
Ansvariga i AIK Fotboll AB: Susanne Wallingstam och
Lasse Pettersson

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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MARKNAD

A-LAGSMATCHER HERR

A-LAGSMATCHER DAM

Bollkallar
P14 är ”Bollkallar” vid herrarnas hemmamatcher på
Friends Arena.
Ansvariga: Elias Mineirji/Tomas Lindgren/Stefan Almqvist

Lag tilldelas uppgifter enligt förbestämt schema kring
damernas matcharrangemang i början av året.
F11U–F12U är bollisor samt behjälpliga med kring
arrangemang på dammatcherna. Vid behov kan övriga
flicklag behöva hjälpa till runt dammatcherna också.

Matchens Knatte/Knatta
Bland 5/7-mannalagen (P/F 8–10) utses matchens
Knatte/Knatta som får äran att springa ut med AIK:s
lagkapten vid lagens entré.
Ansvarig: Lasse Pettersson/ Roger Wikström/Tanne
Nelson
Inmarschlag vid A-lags matcher Herr
Bland 5/7-manna lagen (P/F 8–10) samt AIK United
utses lag till att få äran att gå ut på Friends Arena tillsammans med hemmalag och bortalag. Fördelning görs inför
säsong och med hänsyn till åldersgruppernas antal.
Ansvarig: Lasse Pettersson/Roger Wikström/Tanne Nelson

ENTRÉER
Spelare och ledare erhåller koder inför herrmatcherna så
man själv kan skriva ut sina egna biljetter. Dessa koder
mejlas ut inför varje hemmamatch via laget.se. Mejlet
innehåller förutom koden också tillvägagångssätt för
beställningen. Vid dammatcher gäller att spelare/ledare
ska finnas i medlemsregistret (och betalat avgiften) samt
registrerade på laget.se i truppen för sitt lag. Uppge
namn och personnummer i entrén.
Ansvarig: Roger Wikström

MARKNAD
Ansvarig: Riki Simic
Marknadsassistent: Åke Uneskog

SYFTE
AIK Ungdomsfotboll skall verka för att skapa nya
möjligheter till att utveckla och stärka den ekonomiska
intäktssidan. Med en starkare ekonomi kan vi aktivt
arbeta för att höja kvaliteten på både den sportsliga och
administrativa delen av verksamheten. Nedan följer
några exempel på intäktsområden:

MÅL
Under året ska AIK FF genomföra en gemensam försäljningsaktivitet som involverar samtliga lag och spelare,
P/F 10–15 år.

50/50 LOTTEN
Lotteriföreståndare: Riki Simic
Lotterikontrollant: Tillsätts av Solna Stad
På samtliga A-lagsmatcher säljer AIK Ungdomsfotboll
50/50-lotten. 50 % av lottförsäljningens intäkter går till
en ensam vinnare och 50 % går till lagen som arbetar,
med avdrag för lotteriets kostnader. Två föräldragrupper
inom AIK FF är operativt ansvarig för lotteriförsäljningen,
F13 och F14. Lotteriet är beviljat av Solna Stad. Mer
information om lotteriet finns på www.aikfotboll.se.

SVENSKA SPELS KAMPANJ – GRÄSROTEN
Under 2017 fortsätter Svenska Spels kampanj, Gräsroten till ungdomsidrotten. Genom att registrera AIK
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Fotboll hos ditt ombud, i mobilen eller på svenskaspel.
se kan man som Svenska Spel-kund ge poäng till AIK
Fotboll varje gång man lägger ett spel. En gång per år
sammanställs poängen och ger AIK och andra före
ningar en proportionerlig del av de 50 miljoner som
delas ut. Dessa pengar går oavkortat till ungdomsverksamheten inom AIK Fotboll, ju fler poäng, desto mer
pengar till föreningskassan.
Inför 2017 erhöll AIK Ungdomsfotboll totalt 1  249  158
SEK från kampanjen. Mer information om kampanjen
finns på www.aikfotboll.se eller www.laget.se/aik

SPONSRING OCH REKLAM
AIK FF har en policy för sponsring- och reklamärenden.
Varje enskilt lag inom AIK FF ska stämma av med marknadsansvarig hos AIK FF före ett avtal sluts med eventuell sponsor/företag. Ingen reklam får tryckas på träningskläder utan ett godkännande av marknadsansvarig på
AIK FF. Ingen reklam får tryckas på matchkläder. Läs
mer i Policy- och riktlinjer för sponsring och reklam.

PENGAR TILL LAGKASSAN
AIK FF är positiva till att lag arbetar in pengar till lagkassan. I det fall ett lag inom AIK FF vill sälja externa
produkter ska det alltid godkännas av marknadsansvarig
i AIK FF. Produkter som säljs av lag inom AIK Ungdomsfotboll får under inga omständigheter konkurrera

UTBILDNING

med andra befintliga leverantörer till AIK FF. AIK FF har
idag arbetat fram ett sortiment/utbud från partners och
leverantörer till AIK där lag kan sälja produkter och tjäna
pengar till lagkassan. För mer information, se nedan eller
kontakta marknadsansvarig, AIK FF.

BINGOLOTTO OCH FOLKSPEL
Mål: Antalet lag inom AIK FF som säljer Bingolotter ska
öka med 50%.
Lag inom AIK FF har möjlighet att sälja lotter och prenumerationer från Folkspel för att tjäna pengar till lagkassan och dessutom stödja AIK FF. AIK FF hanterar all
administration och logistik för de lag som vill sälja lotter.
Lotterna säljs framförallt i samband med Bingolottos
månadsfinaler och uppesittarkväll. Ersättning sker per
såld lott.

JULPAKET FRÅN AIK
Genom ett samarbete med officiella leverantörer till AIK
erbjuds lag att sälja ett julpaket med attraktiva varor i
AIK-design. Ersättning sker per såld enhet.

PÅSKÄGG OCH GODISBURKAR
Genom ett samarbete med officiella leverantörer till AIK
kan vi erbjuda lag att sälja påskgodis inför påskhelgen.
Påskäggen och godisburkarna är i AIK-design och beställs
senast februari månad. Ersättning sker per såld enhet.

KLUBBRABATTEN
Klubbrabatten är ett rabatthäfte med ca 300 erbjudanden
hos olika företag i och runtom Solna, Sundbyberg,
Hässelby och Vällingby. Genom att sälja Klubbrabatten
erhåller lagkassan provision. Ersättning sker per sålt häfte.

UTBILDNING
TRÄNAR/LEDARUTBILDNING
Övergripande utbildningsansvarig/aministration:
Dennis Hörtin
Ansvarig flickverksamheten: Patrik Wickman
AIK Ungdomsakademi, F11–14: Patrik Wickman
AIK Ungdomsakademi, F16–19: Robert Svanström
Ansvarig pojkverksamheten: Dennis Hörtin
Ansvarig AIK Ungdomsakademi, pojk: Peter Wennberg

SYFTE
Syftet med den interna och externa utbildningen är att
utveckla verksamheten genom utbildning av tränare,
ledare och övriga funktionärer.

ANSVAR
Utbildningsansvarig ansvarar för:
• Innehållet i AIK Ungdomsfotbolls utbildning för
tränare enligt fastställd ansvarsfördelning.
Ansvarig för administration ansvarar för:
• interna utbildningar för tränare.
• externa utbildningar för tränare.
• utbildning för ordförande och kassörer i föräldra
föreningen.
• kalender och register.
• utbildningarna ”Ny i AIK”.
• utbildning av spelare.
• StFF/SvFF-utbildningar.
Chefstränarna ansvarar för:
• kallelse av tränare/ledare inom sitt respektive verksamhetsområde.

• administration och genomförande av utbildningen
”Tränare i AIK”.

MÅLGRUPP
Samtliga tränare/ledare inom AIK Ungdomsfotboll,
dvs. tränare för Knatteskolan, pojk-, flicklag och
ungdomsakademin, lagledare samt övriga funktionärer.

FORTBILDNING FÖR TRÄNARE OCH LEDARE
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser
arrangerade av bl.a. följande utbildningsanordnare:
• AIK internutbildning
• Stockholms FF och Svenska FF.
• SISU
• Annan utbildningsanordnare
Utbildningsansvarig ansvarar för:
• planering, samordning och utvärdering av all intern
utbildning inom AIK Ungdomsfotboll. Detta sker i
samspel med ansvarig för respektive avdelning.

INTERNA UTBILDNINGAR
”NY I AIK”
Utbildningen ”Ny i AIK” riktar sig till samtliga nya tränare/
ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Utbildningen
består av:
• Information om bl.a. AIK verksamhetsidé, AIK Stilen,
mål och organisation samt ledares uppgifter och
ansvar.
Utbildningen hålls i januari. Individuell introduktion av
nya ledare genomförs löpande under året.
Ansvarig: Utbildningsansvarig.
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UTBILDNING

”TRÄNARE I AIK”
För tränare i AIK anordnas grundläggande intern
utbildning. Utbildningen hålls i januari/februari.
Ansvarig: Chefstränare för flick-, pojk- respektive
akademiverksamheten

”TEMAUTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR”
Utbildningarna syftar till att tillgodose de behov AIK har
ifråga om att utveckla tränings- och tävlingsverksamhet i
de olika verksamhetsområdena.
• Fotboll träning och match (tekniskt/taktisk)
• Fysisk träning
Till våra temautbildningar och föreläsningar bjuds, i vissa
fall, samarbetsklubbars och andra externa klubbars
tränare/ledare in för att stärka föreningssamarbetet.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

AIK STILEN
Se eget kapitel, ”Vi spelar ihop”.

AIK UTBILDNINGAR FÖR ANDRA KLUBBARS
TRÄNARE OCH LEDARE
För att tillmötesgå det intresse som finns för AIK Fotbolls
utvecklingsverksamhet, från andra klubbars tränare
och ledare, bedrivs utbildningar efter skräddarsydda
modeller.
Exempel: Föreläsningar, mentorskap, praktikpass mm.
Ansvarig: Utbildningsansvarig.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

fotbolls verksamhet. Den kan även anpassas till våra
respektive verksamhetsområden. Även AIK Stilsföräldrar
bjuds in att delta i utbildningen.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

EXTERNA UTBILDNINGAR
STOCKHOLMS FF:S OCH
SVENSKA FF:S UTBILDNINGAR
Utbildning inom StFF och SvFF genomförs som externa
kurser enligt SvFF:s anvisningar. AIK-tränare anmäler
önskemål om utbildning till respektive chefstränare och
formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chefstränaren gör i samråd med sportchef och
utbildningansvarig.
I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad
utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet,
ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Det
samma gäller om tränaren genomgår utbildningen med
ett underkänt betyg.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

SISU IDROTTSUTBILDARNA
Utbildning inom SISU Idrottsutbildarna, eller annan
utbildningsanordnare, genomförs som externa kurser enligt SISU:s anvisningar. AIK-tränare anmäler
önskemål om utbildning till respektive chefstränare och
formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chefstränaren gör i samråd med sportchef och
utbildningansvarig.

• ”Utbildning för lagledare”, syftar till att stärka rollen
som lagledare och tydliggöra rollprofilen.
• ”Ledarresa”, syftar till att tränare/ledare, till självkostnadspris, inspireras genom att genomföra
studiebesök nationellt och internationellt. Genomförs
efter möjlighet.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad
utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet,
ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Det
samma gäller om tränaren genomgår utbildningen med
ett underkänt betyg.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

UTBILDNING FÖR ORDFÖRANDE OCH KASSÖRER I
FÖRÄLDRAFÖRENINGARNA

Om tränare och ledare önskar att gå en kurs i en annan
utbildningsanordnares regi ska särskild ansökan göras
till respektive chefstränare, samt utbildningsansvarig.
Därefter värderar och prioriterar chefstränare, utbildningsansvarig och sportchef huruvida utbildningen är
relevant. Vid godkännande ska även tränaren/ledaren
redovisa och utvärdera kursen till utbildningsansvarig
efter genomförd utbildning. Utbildningen genomförs
enligt utbildningsanordnarens ansvisningar. I de fall
där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad utbildning,
t  ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet, ansvarar
tränaren själv för utbildningskostnaden. Det samma
gäller om tränaren genomgår utbildningen med ett
underkänt betyg.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt följande:
• Utbildningskväll om ekonomi samt Stockholms
fotbollförbunds utbildning för ordförande och
kassörer i föräldraföreningarna.
• Nya föräldrarepresentanter deltar i ”Ny i AIK”.
Ansvarig: Utbildningsansvarig

BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
För att man som ledare tränare och ledare i AIK ska på
bästa sätt kunna ska kunna bemöta de barn som för
stunden har behov av extra stöd och trygghet i sin verksamhet. Utbildningen skräddarsys utifrån AIK Ungdoms-
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ANNAN UTBILDNINGSANORDNARE

UTBILDNING

UTBILDNING FÖR SPELARE
Ansvarig: Utbildningsansvarig

SYFTE
Syftet med utbildning för spelare är att den ska ge
spelarna ett mervärde under sin tid i AIK, vara ett viktigt
komplement till den vanliga tränings- och tävlingsverksamheten, samt en utbildning för de som vill fortsätta
som tränare i AIK.

ANSVAR
• Övergripande utbildningsansvarige ansvarar för
utveckling och utvärdering av utbildning för spelare.
• Administrativt ansvarige ansvarar för administration
och information till lagen.
• Lagens tränare och ledare ansvarar för information
till spelare och föräldrar och praktiska arrangemang
vid genomförandet.

MÅLGRUPP

kommande domarutbildning. Mer information om detta
finns på www.stff.se.
Alternativt kan klubben stå för denna kostnad mot motprestation av den som utbildas, alltså att man åtar sig att
döma ett antal matcher under AIK-cup utan ersättning.

TRÄNARUTBILDNING
Samtliga spelare 15–19 år får information om möjlighet
att genomgå en tränarutbildning i AIK:s regi.

INTERNREKRYTERING AV UNGDOMSLEDARE
Intresserade spelare i P/F 15 och äldre, med goda ledaregenskaper, ska inbjudas att ta tränarroller i yngre lag
i föreningens verksamhet. AIK tillhandahåller utbildning
(se ovan) och tränarkläder.
Ansvarig: Utbildningsansvarig, chefs- och/eller de samordnande tränarna inom respektive verksamhetsområde

REDOVISNING AV LÄRGRUPPSTIMMAR

DOMARUTBILDNING

AIK redovisar lärgruppstimmar till SISU och får ekonomisk ersättning till en utbildningspott, för varje redovisat
lärgruppstillfälle. En pott, som sedan kan användas som
ekonomisk resurs vid både interna och externa arrangemang av utbildning. Chefstränarna och de samordnande
tränarna ansvarar för att redovisning sker till föreningens
utbildningsansvariga.

Intresserade spelare i P/F 14 och äldre erbjuds att gå
utbildning (mot självkostnadspris) som förberedelse för

Ansvarig: Utbildningsansvarig, chefs- och/eller de samordnande tränarna inom respektive verksamhetsområde.

Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 14–18 år
(11-manna pojk- och flicklag).

AIK STILEN
Se eget kapitel

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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VI SPELAR IHOP

VI SPELAR IHOP
Övergripande ansvarig: Max Bergander
Resurs: Jussi Sjöblom
Ansvarig resp. lag/träningsgrupp: Lagets ansvariga tränare

ANSVAR

MÅLGRUPP

Respektive lagtränare ansvarar för att AIK Stilen efterföljs
och genomsyrar den vardagliga verksamheten samt att
utbildningar inom ”Vi spelar ihop” genomförs i det egna
laget/träningsgruppen.

Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och
ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.

AIK STILEN ÄR AIK:S VÄRDEGRUND
Vi spelar ihop är det övergripande namnet för alla
aktiviteter vi utför för att förstärka AIK Stilen. Det finns
också i vissa åldrar åldersanpassade utbildningar som
ska genomföras.

SYFTE
• Utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop” syftar till
att väcka insikt och förståelse för värdegrundsfrågor
och dess begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala förmågan
hos såväl enskilda individer som hela laget/gruppen.
Genom detta arbete jobbar vi tillsammans för att förebygga alla typer av kränkningar och mobbning inom laget
och åldersgruppen.
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MÅL
Målet med ”Vi spelar ihop”-programmet är:
• att spelare, ledare och föräldrar i AIK ska känna till
den värdegrund klubben står för
• att spelare, ledare och föräldrar ska ha samma
definition gällande värdegrundsbegreppen
• att värdegrunden ska vara en självklar del av den
vardagliga verksamheten
• att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform för att starta upp det kontinuerliga arbetet,
samt utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att
laget och dess medlemmar alltid i varje situation på
och utanför planen agerar korrekt och föredömligt

AIK STILSFÖRÄLDRAR
Varje träningsgrupp ska ha en AIK Stilsförälder.
Gruppens AIK Stilsförälder utses av föräldraföreningen
i samråd med tränare och presenteras på föräldra

VI SPELAR IHOP

möte i början av året. AIK Stilförälderns roll är att stötta
tränaren i genomförandet av aktiviteter och utbildningar
i ”Vi spelar ihop” samt arbeta för och hjälpa tränaren att
AIK:s värdegrund genomsyrar den vardagliga verksamheten. Om en specifik grupp behöver hjälp med
genomförandet av sociala aktiviteter eller hanteringen av
uppkomna frågor så ska lagen/åldersgrupperna vända
sig till chefstränare inom respektive verksamhetsområde.

UTBILDNINGSPLANERING
Målgrupp
AIK Stilsutbildning för spelare, ledare, tränare och föräldrar:
Ålder
P/F 6–7 år
P/F 7–19 år
P/F 6–19 år
P/F 6–19 år

Deltagare
Spelare, ledare
och föräldrar
Spelare och ledare
Ledare
+ AIK Stilsförälder
Ledare
+ AIK Stilsförälder

Titel
AIK Stilen
+ från Knatte till A
Ny i AIK		
AIK Stilen
– roller och ansvar
Introduktion
Fotboll för alla

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR SPELARE
Ålder
P/F 7 år
P/F 8 år
P/F 9 år

P/F 10 år
P/F 11 år
P/F 12 år
P/F 13 år
P/F 14 år

P/F 15 år

P/F 16 år
P/F 17 år
P/F 18 år

Tema		
AIK Stilsavtal + gruppdiskussioner kring att
vara en bra lagkamrat 		
AIK Stilen fördjupning + gruppdiskussioner
kring att vara en bra lagkamrat
Gruppdynamik och Samarbetsövningar
+ gruppdiskussioner kring att vara en bra
lagkamrat
Fotboll för alla, Analysen + Gruppdynamik
(ex: frågeställning, vad är ett lag?)
Information/föreläsning om tobak och dess
konsekvenser
Fotboll för alla, Matchen, + grupp
diskussioner kring rasism och fördomar
Att vara en förebild. Vad det innebär samt
varför detta är viktigt.
Fotboll för alla, Omklädningsrummet
+ gruppdiskussioner kring sexuella läggningar och etnicitet
Fotboll för alla, Snacka + gruppdiskussioner kring att vara en förebild och vad det
innebär
Fotboll för alla, Tackla + utifrån AIK Stilen
diskutera allas rätt att vara den de är
Fotboll för alla + utifrån AIK Stilen diskutera
allas rätt att vara den de är
Fotboll för alla + utifrån AIK Stilen diskutera
allas rätt att vara den de är

Tränare med stöd av lagledare och AIK Stilsförälder ansvarar för att lagen genomför den utbildning som temat
för åldersgruppen anger.

GENOMFÖRANDE I LAG/TRÄNINGSGRUPP:
1. Laget går igenom AIK:s värdegrund AIK Stilen samt
vad dess delar betyder och innebär
2. Laget tar fram lagets egna regler
3. Alla ska skriva under AIK Stilsavtalet
4. Genomgång om hur vi förankrar AIK Stilen i den
dagliga verksamheten. Detta görs skriftligt i lagens
verksamhetsplan.
5. Laget genomför sina planerade aktiviteter i ”Vi spelar
ihop”.

GENOMGÅNG MED LEDARE
För att vi ska angripa dessa ämnen som nämns ovan
i utbildningsprogrammet Vi spelar ihop på ett bra och
balanserat sätt så skall en genomgång/workshop hållas
med ledare där syftet är att tillsammans hjälpa varandra
med hur dessa diskussioner kan genomföras. Ett tillfälle
där vi utbyter erfarenheter och tankar/idéer. Allt för att vi
ska nå fram på ett så bra sätt som möjligt.

UTDRAG FRÅN POLISENS BELASTNINGSREGISTER
Samtliga ledare som kommer till AIK ska uppvisa utdrag
från polisens belastningsregister i samband med undertecknande av avtal.

INCIDENTRAPPORT
På www.laget.se/aik finns en incidentrapport att fylla i
om något händer i samband med fotbollsaktiviteter, som
ledare och föräldrar bedömer strider mot AIK Stilen.
Denna ska fyllas i och skickas till chefstränare och sportchef som bedömer och ansvarar för eventuella åtgärder.

AIK STILSAVTAL
Sista datum för att skriva under AIK Stilsavtalet digitalt är
2017-01-31. Spelare som inte bekräftat AIK Stilsavtalet
äger inte rätten att delta i verksamheten.

TEMA FÖR AIK STILEN
Under året fortsätter en fördjupning på temat Schysst
på nätet där vi vill fördjupa ledstjärnorna i AIK Stilen
som säger, En riktig AIK:are visar alltid kamratskap, En
riktig AIK:are tar aktivt avstånd mot mobbning, En riktig
AIK:are uppträder på ett juste sätt och påvisa att detta
givetvis också gäller på internet och i sociala medier.

BAKGRUND
AIK är en förening med en tydlig och väl förankrad
värdegrund. Vi har en policy gällande sociala medier och
från och med föregående år även ett förtydligande i att
AIK Stilen även gäller på internet och i användandet av
sociala medier. Under året är avsikten att fördjupa detta
arbete ytterligare.
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FÖRÄLDRAFÖRENINGAR

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Övergripande ansvarig: Dennis Hörtin
Ansvarig flickverksamheten: Patrik Wickman/Samordnande tränare
Ansvarig pojkverksamheten: Roger Wikström/Samordnande tränare
Ansvarig AIK Ungdomsakademi, flick: Patrik Wickman/Robert Svanström
Ansvarig AIK Ungdomsakademi, pojk: Elias Mineirji/Samordnande tränare

SYFTE
Ansvariga i resp. verksamhetsområde ansvarar för:
• att nya föräldraföreningar bildas i de åldersgrupper
där sådana saknas
• att vara kontakt mot åldersgruppernas föräldra
föreningar
• att företräda föräldraföreningarnas intressen
• att följa upp att fastställd arbetsordning och av
ledningsgrupp och styrelse fattade beslut följs
• att vid behov medverka vid åldersgruppernas
föräldramöten

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Föräldrarna är en viktig resurs i allt ungdomsarbete.
AIK Ungdomsfotboll vill tillvarata denna resurs under
ordnade former. Under 2017 kommer vi lägga extra
fokus på att bygga broar mellan föräldrar, ledare och
föreningen. Vi behöver förbättra kommunikationen och
förstå varandra bättre.
I varje åldersgrupp, pojkar respektive flickor, ska det
finnas en föräldraförening. Denna utses/framröstas i
samband med föräldraföreningarnas årsmöte i samband med stormötet i nov/dec.
Föräldraföreningar bildas i Knatteskolan för pojkar och
för flickor vid 7-års ålder för resp. träningsgrupp. Det
ska finnas en föräldraförening för varje träningsgrupp/
åldersgrupp P/F 7–19 år. Föräldraföreningens styrelse
ska som minst bestå av en ordförande, en kassör och
en AIK Stilförälder. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor varför en sådan ska utses också.
Föräldraföreningarnas ordförande och kassör kommer
under säsongen att erbjudas utbildning i ekonomi för att
få kunskap om hur redovisningar till AIK sker och vilka
regler som gäller samt utbildning om hur man kan/bör
hantera sina roller i en föräldraföreningsstyrelse (gäller
även AIK Stil-föräldern)
Förälder till spelare som slutar under pågående säsong
ska ställa sin plats i föräldraföreningen till förfogande.
Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan
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med inriktning på ekonomin. Gruppens verksamhetsplan undertecknas av tränare/ledare samt ordförande
i föräldraföreningen och skickas därefter (via mail i
wordformat) till samordnande tränare och chefstränare
för godkännande. Därefter ska alla föräldrar i laget få
den tillhanda och samtliga i och runt laget efterleva den.
Mall för verksamhetsplan finns på www.laget.se/aik
(under flik dokument – mallar).
Föräldraföreningens uppgift är:
a. att stödja spelare och ledare i lagen inom åldersgruppen så att verksamheten kan bedrivas enligt
fastställd plan;
b. att medverka till att en god föräldraanda existerar
i åldersgruppen, t.ex att man hjälps åt att lösa
problem som uppkommer i åldersgruppen på ett
positivt sätt;
c. att medverka till att föräldrarna i sin roll som
åskådare vid träningar och matcher uppför sig på
ett för AIK hedrande vis. Detta innebär t ex att man
överlåter ”coaching” av det egna laget åt tränaren
och rättskipningen åt domaren;
d. att påverka föräldrarna i åldersgruppen att solidariskt engagera sig så att föräldraföreningen blir en
fungerande enhet där alla har åldersgruppens bästa
i åtanke;
e. att verka för att alla spelare i åldersgruppen är
medlemmar i AIK, vilket är ett krav från AIK från och
med 6 års ålder samt att verka för att alla i åldersgruppen erlägger sin deltagaravgift, vilket också är
ett krav från AIK:s sida;
f. att organisera och leda aktiviteter som ska ge ekonomiskt bidrag till verksamheten. Dessa aktiviteter kan
ske på eget initiativ i gruppen eller vara initierade av
ledningsgruppen. Aktiviteterna skall dessutom vara
avstämda med AIK Fotboll AB:s marknadsavdelning.
Föräldraföreningars uppgift är också bl.a. att aktivt
arbeta för att planerade aktiviteter utanför planen vid
turneringar, träningsläger, årsavslutningar m.m. fungerar på ett tillfredsställande sätt.

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR

Som stöd för arbetet i föräldraföreningarna finns Arbetsordning för föräldraföreningar och Denna arbetsordning
reglerar hur samspelet mellan föräldraföreningarna och
AIK ska fungera. Arbetsordningen finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se.
Föräldraföreningarna ska genomföra årsmöten i samband med stormöte enligt riktlinjer i Normalstadgar för
föräldraföreningar som går att finna på www.laget.se/aik.
Om ett lag inte får fram en föräldraförening får det laget
endast delta i ordinarie seriespel och träning. Inga läger
eller cuper kommer att godkännas som aktiviteter.

FÖRÄLDRARÅD
Ett föräldraråd finns från och med 2015. Deras uppgift
är att vara med och påverka klubben i positiv anda
utifrån ett föräldraperspektiv samt vara en länk mellan
AIK Ungdomsfotboll och alla föräldrar. Medverkande i
rådet bör ha barn i olika delar av verksamheten, alltså
vad gäller ålder, kön och nivå. Under året ska 2–3 möten
genomföras.

KOMMUNIKATIONSVÄGAR
AIK behöver förenkla och bli tydligare på hur man
som förälder ska gå tillväga om man inte är nöjd med
något. Vid behov, ta kontakt med föräldraföreningens
ordförande. Denne ska kanalisera och värdera om detta
är en generell åsikt från hela föräldragruppen eller om
det är en individ som inte är nöjd med verksamheten.
Föräldraföreningens ordförande ska vara länken mellan
föräldragrupp och
ledare. Föräldraföreningens ordförande ska lyssna och
värdera lämpligt tillvägagångssätt för att hitta bästa
lösning. En resurs i detta sammanhang är ålders
gruppens/träningsgruppens AIK Stilsförälder.
Vid allvarliga händelser bör chefstränaren kontaktas,
men vid mer vardagliga problem bör föräldraföreningens ordförande söka upp ansvarig tränare eller åldersgruppens samordnande tränare för att hitta en gemensam lösning. Föräldraföreningens ordförande/kassör ska
därför inte vara tränare eller anhörig till tränarna.
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POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

P12–P17

P8–P11

P12–P19

P9–P11

P12–U17

FLICK U-LAG
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F11–F18
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FLICK

FLICK AKADEMI

P9 –P11

KNATTESKOLAN POJK P5–P7

F8–F10

F11 – F16

KNATTESKOLAN FLICK P5–F7

KNATTESKOLAN
Övergripande ansvarig: Dennis Hörtin
Samordnande tränare Knatteskola P/F 5–7 år:Tanne Nelson
Åldersgruppsansvarig Knatteskola pojk 5–6 år: Andy Alzuhn
Åldersgruppsansvarig Knatteskola pojk 7 år: Vakant
Åldersgruppsansvarig Knatteskola flick 5–7 år: Vakant
Ansvarig för ledarrekrytering och utbildning: Dennis Hörtin/Tanne Nelson
Administrationsansvarig: Anki Gustafsson
Materielansvarig: Roger Wikström

MÅL

ORGANISATION

Målet med Knatteskolan är att vara minst 108 pojk
spelare och 30 flickspelare när de går in i pojk- resp.
flickverksamheten (P/F8) och att genomföra verksamheten så att flertalet spelare fortsätter i AIK. AIK:s Knatte
skola håller till på Råsunda IP, Råstasjön, Tallbacka/
Huvudstafältet och Järvastaden (5-åringar) under utomhussäsongen, i den mån tillräckligt många spelare finns
i respektive område för att starta upp och upprätthålla
en träningsgrupps verksamhet. Under vintersäsongen
håller man till i Solna Stads inomhussalar samt även på
Skytteholms IP (P/F7)

Chefstränare och Samordnande tränare (pojk/flick)
ansvarar för Knatteskolan. Dessa leder verksamheten
tillsammans med ledare som utses bland föräldrarna till
barn i Knatteskolan. I åldersgrupperna P/F 5–7 år tränar
pojkar och flickor i separata grupper. Vi erbjuder även
möjligheten till en mixgrupp vid nystart av åldersgrupp
där vi blandar pojkar och flickor. AIK erbjuder utbildning
till nya tränare/ledare.

SYFTE
Syftet med Knatteskolans verksamhet är att skapa ett intresse för fotboll i allmänhet och AIK som klubb i synner
het. Den ska vara utvecklande och skapa glädje. För att
lyckas med det vill vi ha spelarna närvarande på våra
aktiviteter för att göra fotbollsträningen till en god vana.
Chefstränaren tillsammans med Samordnande tränare
ska planera träningspassen så att nya ledare skolas in i
verksamheten på ett sådant sätt att de ska kunna leda
träningarna själva, enligt AIKs riktlinjer.
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Målsättningen med gruppindelning är att bli vardera
max 18 spelare i varje träningsgrupp. Antalet träningsgrupper anpassas efter behov och benämns i olika
färgnamn. I varje träningsgrupp om 18 spelare ska det
finnas minst fyra ledare och en administratör. Spelarna
skall redan från början tillhöra sin egen åldersgrupp.

MATERIAL
I avgiften för P/F 5 ingår träningsmateriel bestående av
träningströja och boll. I P/F 6+7 ingår inget material i
avgift utan bör köpas till, vilket bäst görs på Stadium i
Bromma Blocks.

KNATTESKOLAN

P/F 5
Start:
Träning:

I månadsskiftet augusti/september.
1 gång/vecka. Augusti–oktober utomhus,
november (v. 45–48) inomhus.
Extraträning: 1 extra träningspass/vecka. Erbjuds samtliga spelare v. 15–24 och v. 34–43 till en
kostnad av 1  000 kr.
Vid snarast bästa tillfälle erbjuds P/F5 att göra ett s.k.
inspring i samband med herrallsvensk hemmamatch på
Friends. Alla spelare/ledare får då springa ett varvrunt
planen och välkomnas in i AIK-familjen.

P/F 6+7
En enklare verksamhetsplan för dessa åldrar ska göras
av chefstränare/samordnande tränare och vara likadan
för samtliga träningsgrupper. Tydligheten ska bli större
gentemot föräldragruppen och övriga ledare. Spelarförteckning, sommaruppehåll (datum), turneringsdeltagande, trivselregler, informationskanaler, eventuella
kostnader m.m. ska finnas med.
Övergång från Knatteskolan till 5-mannaverksamhet
sker under ledning av chefstränare/samordnande
tränare.
Träning:

2 ggr/vecka, november–april inomhus

så mycket som möjligt men kan även bli
utepass, april – oktober utomhus 2 ggr/
vecka med uppehåll för sommarlov
v. 25–31. Vi tränar ej på s.k. röda dagar
som ex. annandag påsk då idrotts
platserna är stängda.
Extraträning: 1 extra träningspass/vecka. Erbjuds samtliga spelare v. 15–24 och v. 34–43 till en
kostnad av 1  000 kr.
Matcher/Turneringar:
Under året kommer AIK att genomföra
AIK-ligan för P/F 6. Matcherna genomförs i spel tre mot tre mellan lag från
de olika färggrupperna. Under året
kommer P/F 7 att spela matcher i
Småtting Cup och AIK-ligan (intern
matcher mot andra träningsgrupper).

ANDRA IDROTTER I AIK:
Under året kommer P/F 6–7 att få möjlighet att prova
på övriga idrotter inom AIK så som ishockey, innebandy,
basket och handboll. Syftet är att skapa goda förutsättningar för allsidig träning genom att kombinera olika
idrotter och ge barnen/föräldrarna möjlighet att kombinera fotbollsträning med någon annan idrott eller ägna sig
åt den andra idrotten i stället för fotboll.
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P8–11

P12–19

P9–11
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FLICKVERKSAMHETEN
Sportchef: Leif Karlsson
Chefstränare/koordinator: Patrik Wickman
Samordnande tränare F8–F18U: Nebez Rashid
Utbildning: Dennis Hörtin
Turneringar/Camper: Riki Simic
Föräldraföreningar: Dennis Hörtin

VERKSAMHETSFÖRKLARING
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola
(P/F 5 –7 år), Pojkverksamhet (P8 –17 år), Flickverksamhet (F8–10 år), Flick U-verksamhet (F11–18 år),
Pojk U-verksamhet (P9–19 år), Ungdomsakademi Flick
(F11–16 år, F19) och Ungdomsakademi Pojk (P9 –17 år).

ÖVERGRIPANDE MÅL
OCH RIKTLINJER
Övergripande mål för flickverksamheten i de yngre
åldrarna (F8–10) är att genom en väl organiserad och
väl genomförd fotbollsverksamhet skapa och behålla
intresset för att utvecklas som fotbollsspelare. Med
utgångspunkt från den enskilda individen ska vi skapa
förutsättningar för att alla ska hitta sin framtida roll inom
fotbollen.
Övergripande mål för flickverksamheten i de äldre
åldrarna (F11U–F18U) är att under året utbilda spelare
på ett sådant sätt att vi kan behålla spelarnas intresse
och fortsätta vidare som seniorspelare. En tydlig mål-

sättning är också att ta vara på sent utvecklade talanger
och bidra med spelare till ungdomsakademi, flick.
Därutöver är det övergripande målet att förbereda
spelarna för träning och spel i något utav AIK:s juniorlag och därifrån vidare till seniorspel inom AIK:s eller
annan förenings ramar, vilket innebär att den enskilde
spelarens individuella utveckling generellt sett prioriteras
före lagens resultat. I AIK är ambitionen att varje spelare
ska nå maximal individuell utveckling.
Övergripande riktlinjer
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
”AIK Stilen”.
• Att av styrelse och ledningsgrupp fattade beslut följs.
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga
utsträckning ska spela en match/vecka i S:t Erikscupen, antingen med ett det egna laget eller annat
AIK-lag.
• Att åldersgrupperna F8–F16 består av minst 30
spelare/åldersgrupp.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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Riktlinjer för lagen
• Lagen ska betona samhörighet i sin verksamhet,
upprätthålla AIK Stilen och aktivt verka för en positiv atmosfär.
• Lagen ska delta i profilturneringar enligt plan.
• Lagen ska genomföra AIK Stilsaktiviteter enligt plan.
• Lagen ska vara behjälpliga vid A-lagets hemmamatcher och upprätthålla de tilldelade uppgifterna
genom hela säsongen. Detta gäller de lag som är
kopplade till A-lagsmatcherna, F11U–F12U.
Mål för lag- & spelarutveckling
• Minst fyra spelare från F18U skall gå vidare till
seniorspel kommande år.
• Minst en spelare i F18U ska vara kvalificerad för
spel i F19.
• Minst åtta spelare från F16U ska vara kvalificerade
för att spela i F18U.
• Minst två spelare i F12U–F15U ska vara kvali
ficerade för Ungdomsakademi Flick inför näst
kommande säsong eller under årets ha blivit
erbjuden en plats i ett akademilag, flick.
• Minst två spelare i F14U–F18U ska vara kvalifi
cerade för distriktslagssamlingar.
Prioriterade uppgifter för ledare
• Ha ett inre driv och viljan att utveckla sig själv som
ledare.
• Vara lyhörd och lojal gentemot föreningen och de
arbetskollegor som man har.
• Se individer, vara empatisk och engagerad.
• Föregå med gott exempel och fungera som förebild
vad gäller uppförande och beteende.
• Ha en hög närvaro på lagets aktiviteter och vara
engagerad.
• Skapa en miljö för träningsgruppen som inger
trygghet, harmoni och fotbollsutveckling.
• Verka för en bra kommunikation och samarbete
med ledare i närliggande lags nivå och ålder.
• Utveckla spelarna ur ett individuellt perspektiv, både
fotbollsmässigt och personlighetsmässigt.
• Ha ett prestationsorienterat fokus
• Vara ödmjuk mot andra ledare, spelare och föräldrar
både internt och externt.

• Kunna motivera sina fattade beslut och vara väl
planerad och genomtänkt i sina handlingar.
• Följa klubbens verksamhetsplan, policys och
utbildningsplan för spelare.

TRÄNINGSVERKSAMHET
Utvecklingslagen ska i första hand bedrivas rent sportsligt med en extern tränare med stöd av föräldratränare.
Yngre flicklagen (F8–10) drivs i första hand av föräldratränare men kan om möjligt också drivas med hjälp av
extern tränare. Nivåindelning sker främst på träning och
enbart från att spelarna i laget fyller 11 år.

F18 (01 – 99)

Gemensamma
funktioner
Koordinator
Målvaktstränare
Fystränare

F16 (01)
F15 (02)
F14 (03)
F13 (04)

Lagorganisation
Ansvarig tränare
Assisterande tränare
Lagledare
Föräldraförening

F12 (05)
F11 (06)
F10 (07)
F9 (08)
F8 (09)

TRÄNAR-/LEDARORGANISATION
Chefstränare Flick har ett övergripande ansvar för
träningsgrupperna. I varje träningsgrupp kan följande
tränar-/ledarroller finnas:
• Ansvarig tränare – tränare med ansvar för en åldersgrupp/träningsgrupp samt övriga ledare som ingår i
ledarteamet
• Ass. tränare – tränare med ansvar över specifika
områden efter överenskommelse med ansvarig
tränare

TRÄNINGSGRUPPER
JUNIORLAG
F18U (01–99),
en träningsgrupp
bestående av
ca 20 spelare, tre träningar
per vecka.
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UTVECKLINGSLAG
F11–F16 (F06U–F02U,
F16U), består av en
träningsgrupp per ålders
kategori bestående av ca
20–25 spelare,
tre träningar per vecka.
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FLICKLAG
F8–F10 (F09–F07), består
av en träningsgrupp per
ålderskategori bestående
av ca 25–30 spelare/
grupp, två träningar per
vecka.

FLICKVERKSAMHETEN

• Målvaktstränare – tränare med ansvar för målvaktsträning/samarbete målvakt och utespelare
• Fystränare – tränare med ansvar för spelarnas
fysiska utveckling och träningarnas intensitet och
periodisering
• Individuell tränare – tränare med ansvar för att
fokusera på och utveckla specifika träningsområden
hos enskilda spelare
• Skadehanterare – ledare med ansvar för att se till
spelare som skadar sig, följa upp spelares rehabilitering och vid behov hänvisa vidare till extern vård
• Lagledare – ledare med ansvar för administrativa
uppgifter gentemot laget och AIK centralt
• AIK Stilsförälder – en AIK Stilsförälder per åldersgrupp som tillsammans med ansvarig tränare ansvarar för att AIK Stilen hålls och att sociala aktiviteter
genomförs
Träningen bedrivs träningsgruppsvis och i möjligaste
mån vid samma tidpunkter eller i anslutning till övriga
grupper inom verksamheten. Träningen kan individ
anpassas för att tillgodose individens behov, individ
anpassning sker i så fall inom träningsgruppen.

TRÄNINGS-/MATCHLÄGER
F11U–F12U genomför gemensamt träningsläger på
sommaren i Donsö (Göteborg) med hjälp av AIK Huvud
förening. F18U och F16U kan genomföra gemensamt träningsläger på våren i Sverige eller utomlands

enligt egen planering. F10 genomför träningsläger i
Roslagsbro på våren enligt planering för övergångsåret.
Ytterligare lägerverksamhet genomförs enligt egen
planering, i samråd med chefstränaren inför vårrespektive höstsäsong.

SAMARBETE MELLAN U-LAGSVERKSAMHETEN
OCH AKADEMILAGSVERKSAMHETEN
Inför säsongen ska en mötesordning efter en given mall
upprättas där samarbetet mellan ungdomsakademin
och U-lagsverksamheten tydliggörs. Möten mellan
Chefstränare F11A –F14A och Samordnande tränare för
Utvecklingsverksamheten F11U–F18U genomförs vid
tre tillfällen under året, en gång på våren, en gång på
sommaren och en gång på hösten.

MÅLVAKTSTRÄNING
Målvaktsträning ska genomföras kontinuerligt under
året av en gemensam målvaktstränare för F11U–F13U
(tre träningsgrupper), samt en målvaktstränare för
F14U–F18U (fyra träningsgrupper). F6–F10 ska också
bedriva målvaktsträning men då riktad mot hela gruppen
vid ett antal tillfällen under året. Plan för målvaktsträning
utarbetas av samtliga målvaktstränare som finns inom
Ungdomsakademi Flick samt Flickverksamheten under
ledning av Samordnande tränare. All träning genomförs
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Samordnande tränare
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FYSTRÄNING
Samtliga grupper jobbar med knäkontroll som en del av
den ordinarie träningen, från att spelarna är 11 år ska
fysträningen organiseras inom respektive åldersgrupp
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Samordnande tränare

EXTRATRÄNING
Samtliga spelare i åldersgrupperna F8–12 erbjuds ett
extra träningspass/vecka, v15–24 och v34–43 till
en kostnad av 1  000 kr.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Lagorganisation
Följande träningsgrupper finns under året i flickverksamheten:
• F18U 1 lag
F16–19
• F16U 1 lag
1 serie
• F15U 1 lag (02U) 2 serier
• F14U 1 lag (03U) 2 serier
• F13U 1 lag (04U) 2 serier
• F12U 1 lag (05U) 2 serier
• F11U 1 lag (06U) 2 serier
• F10
2 lag (07)
2 serier
• F9
2 lag (08)
2–3 serier
• F8
2 lag (09)
2–3 serier

SERIESPEL
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en
viktig del i spelarens utveckling att omsätta det man
tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare ska
alltid ha fokus på att vinna sina matcher man spelar,
eftersom det är ett utvecklingsmål i sig. Det innebär
däremot inte att AIK-lag över tid ska matchas för att
vinna sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”.
För F8–10 finns inga resultatkrav vilket innebär att
seriespel ska ses som en viktig del i verksamheten men
att lagen ska matchas som en del i spelarens utveckling och inte till varje pris vinna sin serie. F8–10 deltar
i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. Samtliga spelare i
verksamheten ska i största möjliga utsträckning spela
en match/vecka i S:t Erikscupen.
För F8–10 kan med fördel 2+1-modellen användas.
Det innebär att träningsgrupperna spelar med varsitt
lag i seriespel samt ett så kallat extralag som behandlas
gemensamt.
För matchning av spelare gäller principen; match ska
alltid föregås av träningsperiod, spelare som kallas till
match ska alltid få spela.

ÖVERGÅNG FRÅN 5-MANNA TILL 7-MANNA (F9)
9-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 7-manna. Säsongen 2017
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gäller detta F08. Samtliga spelare i 9-årslagen ska under
året få testa på 7-mannaspel vid något/några tillfällen i
såväl cup- som seriespel.

ÖVERGÅNG FRÅN 7-MANNA TILL 9-MANNA (F11)
11-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 9-manna. Säsongen
2017 gäller detta F06. Samtliga spelare i 11-årslagen
ska u
 nder året få testa på 9-mannaspel vid något/några
tillfällen i såväl cup- som seriespel.

ÖVERGÅNG FRÅN 9-MANNA TILL 11-MANNA (F13)
13-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna. Säsongen 2017
gäller detta F04U. Samtliga spelare i 13-årslagen ska
under året få testa på 11-mannaspel vid något/några
tillfällen i framförallt cupspel.

RESEPLANERING VID TURNERINGAR
Vid turneringar/träningsläger ska en ”reseplanering”
inlämnas till Samordnande tränare. Den ska innehålla
bl.a. vilka som åker med, kontakt/adress till boendet, hur
och med vilka transport sker, packlista, tidschema m.m.
Samtliga föräldrar bör också få denna innan avresa.

PROFILTURNERINGAR, U- OCH FLICKLAG
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet
som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat motstånd. Detta sker i samråd med Samordnande tränare
med stöd av Chefstränare Flick.
Se även beskrivning i Policy för lagens tävlingsverk
samhet.
Samtliga lag ska delta i minst en turnering inför seriestarten (mars–april), minst en turnering under sommarperioden (juni–augusti) samt minst en turnering efter
seriespelets avslutning (oktober–november). Erfarenhetsmässigt ligger det mycket positivt i att fler lag deltar
i samma turnering.
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda profilturneringar. Deltagande
i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan.
• F18U: Gothia Cup, Göteborg. Linköping Mc Cup,
Linköping.
• F16U: Gothia Cup, Göteborg. Linköping Mc Cup,
Linköping.
• F15U: Nyköping Vårcup, Nyköping. GIFF-Cupen,
Tidaholm.
• F14U: Nyköping Vårcup, Nyköping. Flygfyren
Sommarcup, Norrtälje.
• F13U: GIFF-Cupen, Tidaholm. Örebrocupen,
Örebro. Flygfyren Sommarcup, Norrtälje.
• F12U: GIFF-Cupen, Tidaholm. Örebrocupen,
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Örebro. Flygfyren Sommarcup, Norrtälje.
• F11U: GIFF-Cupen, Tidaholm. Örebrocupen,
Örebro. Flygfyren Sommarcup, Norrtälje. Oktober
pokalen, Djursholm.
• F10: Sätra Girls Cup, Sätra. Örebrocupen, Örebro.
Flygfyren Sommarcup, Norrtälje. Oktoberpokalen,
Djursholm.
• F9: Tigercupen, Bollstanäs. Oktoberpokalen,
Djursholm.
• F8: Tigercupen, Bollstanäs. Hässelbycupen,
Hässelby
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verksamhetsplan.
Se även Policy för lagens tävlingsverksamhet.

AIK:S EGNA TURNERINGAR
I AIK:s egen profilturnering Flygfyren Sommarcup
(F10–F14U) är åldersgruppen som deltar medarrangör,
se vidare avsnittet Turneringar och Policy och riktlinjer
för AIK Ungdomsfotbolls egna turneringar.

SPELARUTVECKLING
INDIVIDUELLA SPELARSAMTAL
Individuella samtal med varje enskild spelare ska
genomföras från att spelarna fyller 11 år. Dessa sker två
gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten
efter utarbetad mall. Inriktningen ligger på individuell
utveckling, trivsel samt individuell målsättning.
Ansvarig: Lagets tränare

INTERN SPELARUTVECKLING
En speciell satsning görs på individuell utveckling för
spelare genom särskilda förberedelser inför distriktslag.
Ansvarig: Samordnande tränare

SAMSPELSTRÄNING/PERMANENT UPPFLYTTNING

FLYGFYREN SOMMARCUP

F11U–F18U har samspelsträning inom utvecklingsverksamheten eller permanent uppflyttning om chefstränare
i samråd med ansvariga tränare tycker att behovet
finns. Mellan F16U och F18U så finns ett kontinuerligt
samarbete på individnivå i både match och träning.

F10, F11U, F12U, F13U och F14U deltar i AIK:s egen
sommarturnering Flygfyren Sommarcup. Se vidare
avsnittet Turneringar.

Samspelsträningen genomförs under vissa särskilt
utvalda perioder under hela året och regleras utefter ett
upprättat schema.
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Ärenden som handlar om permanent byte för spelare
mellan lag skall ske i samråd mellan Chefstränare Flick
och Samordnande tränare för U-lagsverksamheten.
Akademitränaren skall lyssna och vara tillmötesgående
för detta om U-lagstränaren hör av sig. Det är dock
akademitränaren i samråd med Chefstränare Flick som
fattar beslut om spelaren ska beredas plats i akademiverksamheten och hur detta ska gå till väga.
Ansvarig: Samordnande tränare

U-VERKSAMHETEN TRÄNAR
MED AIK UNGDOMSAKADEMI
En väl genomförd spelarutveckling bygger på en nära
kommunikation inom U-verksamheten, samt med
akademitränare. Spelare i U-verksamheten kan beredas
tillfälle till träning med akademin under kortare eller
längre perioder. Detta sker främst under perioden
mars–april samt oktober–november och enbart i samråd
med Chefstränare Ungdomsakademi Flick.
Ansvarig: Samordnande tränare

INBJUDAN AV SPELARE
AIK bjuder in spelare från samarbetsföreningar och
andra föreningar till tränings- och/eller tävlingsverksamhet. Detta sker alltid i överenskommelse med berörd
förening. Syftet är att skapa en djupare relation mellan
AIK och spelaren.
Ansvarig: Samordnande tränare

SPELARREKRYTERING
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild
PM, se Policy och organisation för spelarrekrytering.
Förutom ovan nämnda policy så skall denna riktlinje
följas inom flickverksamheten:
Spelare som söker sig till AIK skall ses av både ansvarig
tränare för laget dit spelaren söker sig till samt extern
tränare inom AIK. Tillsammans skall dessa bedöma
spelarens egenskaper innan spelaren tas in till verksamheten.
Ansvarig: Samordnande tränare

PROVTRÄNING MED ANNAN KLUBB
Spelare som vill provträna med annan klubb kan göra
det under perioden efter sista serie- eller slutspelsmatch
t.o.m. 31 oktober. Detta ska dock förekommas av att
samordnande tränare informeras och lämnar klartecken för provträning. Vid provträning med annan klubb
lämnar man sin plats till förfogande för andra sökande till
AIK och man är därför inte garanterad plats om man vill
komma tillbaka. Riktlinjer för provspel finns redovisad i
särskild PM, se Policy för provträning.
Ansvarig: Samordnande tränare

VERKSAMHETSPLANERING
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och budget enligt fastställd mall och tidsplan.
Verksamhetsplan och budget ska vara undertecknad
av tränare, AIK Stilsansvarig samt av ordföranden för
åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten
Riktlinjer för verksamhetsplanering och Riktlinjer för
budget och redovisning.

VERKSAMHETSPLAN, BUDGET OCH ORGANISATION
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna:
• Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna ska vara inlämnad senast 2017-01-15. Den
totala kostnaden per spelare i avgifter till AIK FF
samt till lagets föräldraförening, vilka spelaren/
familjen står för i egna inbetalningar (ej sponsrat/
intjänat), det kommande året ska vara tydligt specificerat. I lagens verksamhetsplan är det även viktigt
att lagets/träningsgruppens trivselregler är bifogade
och tydliga. För mer information, Se även doku
menten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering”.
• Fastställd budget ska hållas.
• Lagorganisation ska vara klar senast 2016-12-15.
• Föräldraförening ska finnas per åldersgrupp och
verka utifrån fastställda rutiner.
• Deltagaravgiften ska vara betald av samtliga spelare
senast 2017-03-31.
• Ett AIK Stilsavtal som gäller under hela året ska
skrivas på digitalt senast 2017-01-31.
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i
AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturne
ringar samt övriga turneringar enligt egen planering. Se
även dokument Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Samordnande tränare följer upp tränings- och tävlingsverksamheten genom kontinuerliga tränarmöten samt
genom att följa lagens träningar och matcher.

HÄLSOENKÄT
Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla
i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar
som finns i riskzonen för hjärtproblem.
AIK Ungdom rekommenderar samtliga föräldrar till
spelare från 10 års ålder att fylla i enkäten.
Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma
möjlighet.
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken
”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls hemsida
www.aikfotboll.se
Ansvarig: Koordinator flickverksamheten
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MÖTESORDNING

ÖVRIGA AKTIVITETER

FÖRÄLDRAMÖTEN

VI SPELAR IHOP

Föräldramöte med lag/åldersgrupp ska genomföras.
Förslag till mötesordning är:
Jan/Feb: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.
Maj/Jun: Detaljplanering angående sommaraktiviteter
presenteras.
Okt/Nov: Utvärdering av säsongen (föräldraföreningen och
tränarna/ledarna). Information inför kommande säsong.
Nov/Dec: Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med
val av styrelse. Genomförs i samband med stormöte.
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen

Inom ramen för utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop”
kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per lag/åldersgrupp vilket hanteras av gruppens
ansvariga tränare och AIK Stilsförälder. Dessa aktiviteter
kan ersätta ordinarie träningar.
Ansvarig tränare översänder rapport till övergripande AIK
Stilsansvarig.

AIK FLICKVERKSAMHET – SPORTRÅD
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Chefstränare flick, samordnande tränare
U-lagsverksamheten, utbildningsansvarige, koordinator
flick samt koordinator ungdomsakademi flick.
Mötesfrekvens: 6 gånger/år
Mötena är formella beslutsmöten med skriftliga rapporter
samt minnesnoteringar från mötena.
Ansvarig: Koordinator Flickverksamheten

TRÄNARMÖTEN (F8–F18U)
Ansvarig: Samordnande tränare/Utbildningsansvarig
Målgrupp: Ansvariga tränare, assisterande tränare,
samordnande tränare.
Mötesfrekvens: 1 gång/månad (jan–jun, sep–nov).
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med
utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare
gällande genomförd och kommande tränings- och tävlingsverksamhet. Mötena har även funktionen som utbildande.

INDIVIDUELLA SAMTAL
Ansvarig: Samordnande tränare
Målgrupp: Ansvariga tränare, assisterande tränare,
specialtränare.
Mötesfrekvens: 2 gånger/år en gång på sommaren, en
gång på hösten).
Mötena fungerar som avstämningar och uppdateringar
av verksamheten samt med fokus på tränarens egen
utveckling, och mål samt en framtida ledarbesättning.
Ansvariga: Samordnande tränare

UTBILDNING
Utbildning av tränare och spelare samordnas och
administreras centralt. Utbildningsansvarig ansvarar för
framtagande, genomförande och uppföljning av fastställt
utbildningskalendarium.

DOMARUTBILDNING
Spelare 14 år och äldre skall informeras och erbjudas att
gå domarutbildning i Stockholms Fotbollsförbunds regi.
Se även avsnittet Utbildningar.

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Ansvariga för lagens föräldraföreningar ska se till så att
samtliga åldersgrupper har fungerande föräldraföreningar. Föräldraföreningarna ska arbeta enligt fastställd
Arbetsordning för föräldraföreningar, se även avsnittet
Föräldraföreningar.

LEDARUTBILDNING FÖR SPELARE
Ledarutbildning för spelare har som syfte att utveckla spelares ledaregenskaper och ge spelare en större förståelse
och lärdom kring ledarskap och en ledares roll. Ledarutbildningarna från SISU Idrottsutbildarna ”Plattformen”,
”GTU 1”, ”GTU 2” samt Svenska Fotbollförbundets
”C-Diplom” och ”B-Diplom Ungdom” skall finnas tillgängliga för spelare att anmäla sig till. Dessa utbildningar
handlar om grunderna inom ledarskap, pedagogik, fysisk
utveckling och att leda fotbollsträning. Utbildningen är
valfri och erbjuds främst spelare i F15U och äldre spelare.

AVSLUTNINGSKVÄLL
I slutet av året genomförs en avslutningskväll för alla
ledare och personal i AIK Ungdomsfotboll. Kvällen
innehåller bland annat socialt umgänge, middag, pris
utdelning och trevliga aktiviteter.

SPELARRÅD

A-LAGSMATCHER

Målgrupp: Spelare F15–18.
Mötesfrekvens: 3 gånger/år (februari, juni, oktober).
Mötena har som syfte att ge spelare som representerar
sina lag/åldersgrupper en chans att påverka och ge sin
syn på verksamheten. Utvärdering, nuläge och uppföljning ansvarar Samordnande tränare för.
Ansvarig: Samordnande tränare

Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på
ungdomslagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste mån ska spelarna se dessa i ledares sällskap.
F11U– F12U är ansvariga för att hjälpa till vid damernas arrangemang. Föräldrar skall då hjälpa till med
att bemanna med bollflickor samt övrig bemanning så
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som bårbärare, publikvärdar, entré, kiosk med mera. I
övrigt kommer erforderligt antal lag att tilldelas uppgifter
kring herrarnas matcharrangemang, planering för detta
meddelas i början av året. Viktigt att dessa uppgifter
sköts klanderfritt. Lagens föräldraföreningar ansvarar för
detta.
Spelare och ledare erhåller koder inför herrmatcherna så

man själv kan skriva ut sina egna biljetter. Dessa koder
mejlas ut inför varje hemmamatch via laget.se. Mejlet
innehåller förutom koden också tillvägagångssätt för
beställningen. Vid dammatcher gäller att spelare/ledare
ska finnas i medlemsregistret (och betalat avgiften) samt
registrerade på laget.se i truppen för sitt lag. Uppge
namn och personnummer i entrén.
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AIK UNGDOMSFOTBOLL 2017
POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

P12–17

P8–11

P12–19

P9–11

P12–U17

P9 –11

KNATTESKOLAN POJK P5–7

FLICK U-LAG

DAM ELIT

F11–18

F19 – DAM A

FLICK

FLICK AKADEMI

F8–10

F11 – 16

KNATTESKOLAN FLICK P5–7

AIK UNGDOMSAKADEMI, FLICK
Sportchef: Leif Karlsson
Koordinator: Patrik Wickman
Chefstränare F16A – F19: Robert Svanström
Chefstränare F11A– F14A: Patrik Wickman
Utbildning: Dennis Hörtin
Turneringar/Camper: Riki Simic
Föräldraföreningar: Dennis Hörtin

VERKSAMHETSFÖRKLARING

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola
(P/F 5 –7 år), Pojkverksamhet (P8 –17 år), Flickverksamhet (F8–10 år), Flick U-verksamhet (F11–18 år),
Pojk U-verksamhet (P9–19 år), Ungdomsakademi Flick
(F11–16 år, F19) och Ungdomsakademi Pojk (P9 –17 år).

Övergripande mål för flickverksamheten i de yngre
åldrarna (F8–10) är att genom en väl planerad och väl
genomförd fotbollsverksamhet skapa och behålla intresset
för att utvecklas som fotbollsspelare. Med utgångspunkt
från den enskilda individen ska vi skapa förutsättningar
för att alla ska hitta sin framtida roll inom fotbollen.

Uttagning till Ungdomsakademin ska vara färdig senast
i december, och då ska även tränarorganisationen
presenteras för spelare och föräldrar. Akademin har en
tydlig inriktning på individuell utveckling för att fostra
kommande elitspelare. Utöver AIK:s ordinarie träningsoch tävlingsverksamhet har AIK samarbete med
Råsunda skola samt Solna Gymnasium som möjliggör
flera träningstillfällen och utökad samordning med övrig
skolverksamhet.
Efter tävlingssäsongen ska ett antal spelare i flick-, U-lagsverksamheten erbjudas möjlighet att kvalificera sig för
ungdomsakademin inför kommande säsong genom att
delta i deras träning, detta om chefstränaren för ungdoms
akademin, flick bedömer att det finns behov för det.

Övergripande mål för flickverksamheten i de äldre åldrarna (F11A–F19) är att under året utbilda spelare på
ett sådant sätt att vi på sikt kan trygga en viss del egen
återväxt till seniorlaget. En tydlig målsättning är också
att utbilda spelare så att dessa klarar av spel på elitnivå
och att en del spelare får chansen till extern utbildning i
form av distrikts- och landslagsspel.
Därutöver är det övergripande målet att förbereda
spelarna för träning och spel i AIK:s F19 och därifrån
vidare till damlaget, vilket innebär att den enskilde
spelarens individuella utveckling generellt sett prioriteras
före lagens resultat. I AIK är ambitionen att varje spelare
ska nå maximal individuell utveckling.
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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
”AIK Stilen”.
• Att av styrelse och ledningsgrupp fattade beslut
följs.
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga
utsträckning ska spela en match/vecka i S:t Eriks
cupen, antingen med ett akademilag eller annat
AIK-lag.

RIKTLINJER FÖR LAGEN
• Lagen ska delta i profilturneringar enligt plan.
• Lagen ska genomföra AIK Stilsaktiviteter enligt plan.
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta
externa spelare upprättas och genomförs.

MÅL FÖR LAG- & SPELARUTVECKLING
• Minst fem spelare i F16A ska vara kvalificerade för
spel i F19.
• Minst två spelare i F19 ska vara kvalificerade för
spel i landslag.
• Minst fem spelare i F16A–F19 ska vara kvalificerade
för landslagsläger.
• Minst fem spelare i F16A–F19 ska vara kvalificerade
för Elitflicklägret.

PRIORITERADE UPPGIFTER FÖR LEDARE
• Ha ett inre driv och viljan att utveckla sig själv som
ledare.
• Vara lyhörd och lojal gentemot föreningen och de
arbetskollegor som man har.
• Se individer, vara empatisk och engagerad.
• Föregå med gott exempel och fingera som förebild
vad gäller uppförande och beteende.
• Ha en hög närvaro på lagets aktiviteter och vara
engagerad.
• Skapa en miljö för träningsgruppen som inger trygghet, harmoni och fotbollsutveckling.
• Verka för en bra kommunikation och samarbete
med ledare i närliggande lags nivå och ålder.
• Utveckla spelarna ur ett individuellt perspektiv, både
fotbollsmässigt och personlighetsmässigt.
• Ha ett prestationsorienterat fokus
• Vara ödmjuk mot andra ledare, spelare och föräldrar
både internt och externt.
• Kunna motivera sina fattade beslut och vara väl
planerad och genomtänkt i sina handlingar.
• Följa klubbens verksamhetsplan, policys och utbildningsplan för spelare.
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TRÄNINGSVERKSAMHET
Akademilagen ska i första hand bedrivas rent sportsligt
med en extern tränare med stöd av en extern assisterande tränare. Träningsverksamheten utgår ifrån individen
där spelarna ska, utifrån sina förutsättningar, utmanas
och utvecklas såväl fysiskt som mentalt. Då fotboll är en
lagsport bör också lagperspektivet beaktas och finnas
med i planeringen.

F19 (01–98)
F16 (02– 01)
F14 (03)
F13 (04)
F12 (05)
F11 (06)

Gemensamma
funktioner
Koordinator
Målvaktstränare
Fystränare
Lagorganisation
Ansvarig tränare
Assisterande tränare
Lagledare
Föräldraförening

TRÄNINGSGRUPPER
F19 (98–01) 		
ca 18 spelare, fyra–fem träningar/vecka.
F16 (01–02) 		
ca 18 spelare, tre–fyra träningar/vecka.
F13, F14 (04–03) 		
ca 16–18 spelare, tre–fyra träningar/vecka.
F11, F12 (06–05) 		
ca 12–14 spelare, tre–fyra träningar/vecka.

TRÄNAR-/LEDARORGANISATION
Chefstränare Flick ett övergripande ansvar för träningsgrupperna. I varje träningsgrupp kan följande tränar-/
ledarroller finnas:
• Ansvarig tränare – tränare med ansvar för en åldersgrupp/träningsgrupp samt övriga ledare som ingår i
ledarteamet
• Ass. tränare – tränare med ansvar över specifika
områden efter överenskommelse med ansvarig
tränare
• Målvaktstränare – tränare med ansvar för målvakts
träning/samarbete målvakt och backlinje
• Fystränare – tränare med ansvar för spelarnas
fysiska utveckling och träningarnas intensitet och
periodisering
• Individuell tränare – tränare med ansvar för att
fokusera på och utveckla specifika träningsområden
hos enskilda spelare
• Skadehanterare – ledare med ansvar för att se till
spelare som skadar sig, följa upp spelares rehabili
tering och vid behov hänvisa vidare till extern vård
• Lagledare – ledare med ansvar för administrativa
uppgifter gentemot laget och AIK centralt
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• AIK Stilsförälder – en AIK Stilsförälder per åldersgrupp som tillsammans med ansvarig tränare
ansvarar för att AIK Stilen hålls och att sociala
aktiviteter genomförs
Träningen bedrivs träningsgruppsvis och i möjligaste
mån vid samma tidpunkter eller i anslutning till övriga
grupper inom verksamheten. Träningen kan individanpassas för att tillgodose individens behov, individanpassning sker i så fall inom träningsgruppen.

TRÄNINGS-/MATCHLÄGER
F11A–F13A genomför gemensamt träningsläger på
våren i Solna samt under hösten enligt egen planering.
Akademilagen F14A–F19 genomför träningsläger enligt
egen planering, i samråd med chefstränare inför vårrespektive höstsäsong.

SAMARBETE MELLAN AKADEMILAGSVERKSAMHETEN OCH U-LAGSVERKSAMHETEN
Inför säsongen ska en mötesordning efter en given mall
upprättas där samarbetet mellan ungdomsakademin
och U-lagsverksamheten tydliggörs. Möten mellan
Chefstränare F11A–F14A och Samordnande tränare för
Utvecklingsverksamheten F11U–F18U genomförs vid
tre tillfällen under året, en gång på våren, en gång på
sommaren och en gång på hösten.

MÅLVAKTSTRÄNING
Målvaktsträning ska genomföras kontinuerligt under året
av en gemensam målvaktstränare för F11A–F14A (fyra
träningsgrupper), en gemensam målvaktstränare för
F16A–F19 (två träningsgrupper). Plan för målvaktsträning utarbetas av samtliga målvaktstränare som finns
inom Ungdomsakademi Flick samt Flickverksamheten
under ledning av Chefstränare. All träning genomförs
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

INDIVIDUELL TRÄNING
Inom AIK Ungdomsakademi jobbar vi med individuell utveckling i samband med lagens träningar. För detta skall
assisterande tränare finnas att tillgå med inriktning på
spelarnas individuella utveckling. All träning genomförs
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

FYSTRÄNING
Samtliga grupper jobbar med knäkontroll som en del
av den ordinarie träningen. F13A–F19 har fysträning
en gång i veckan året om. F11A och F12A genomför
fysträning framförallt i samband med ordinarie träningar,
lagens ansvariga tränare har ansvar med stöttning av
extern fystränare. Fysträningen ska ske enligt riktlinjerna

i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

SKOLSAMORDNING
För att kunna spela fotboll i AIK Ungdomsakademi ska
skolarbetet fungera så att spelare/elev är behörig för
gymnasiet. För F19 bedrivs fotbollsträningen i samarbete
med Solna Gymnasium där tränare från AIK Dam och
F19 är verksamma.

EXTRATRÄNING
Samtliga spelare i åldersgrupperna F8–12 erbjuds ett
extra träningspass/vecka, v.15–24 och v. 34–43 till
en kostnad av 1  000 kr.

TÄVLINGSVERKSAMHET
LAGORGANISATION
Följande träningsgrupper finns under året i akademiverksamheten, flick:
F19
1 lag
F19 Svenska Spel
F16
1 lag (F16A)
1–2 serier
F14
1 lag (03A)
1 serie
F13
1 lag (04A)
1 serie
F12
1 lag (05A)
1 serie
F11
1 lag (06A)
1 serie

SERIESPEL
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en
viktig del i spelarens utveckling att omsätta det man
tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare ska
alltid ha fokus på att vinna sina matcher man spelar,
eftersom det är ett utvecklingsmål i sig. Det innebär
däremot inte att AIK-lag över tid ska matchas för att
vinna sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”.
Däremot kan lag i slutet av en säsong matchas för att
säkerhetsställa seriespel med kvalitet under nästkommande säsong.
AIK F19 deltar i Svenska Spels F19-serie. AIK F16A
deltar i J19 Elit på distriktsnivå. Ett nära samarbete med
F16A bör under året initieras så att matchning säkerställs för spelare i båda dessa trupper.
Flicklagen i Ungdomsakademin spelar i egen åldersgrupp, svår serie. Samtliga spelare i verksamheten ska
i största möjliga utsträckning spela en match/vecka i S:t
Erikscupen.

ÖVERGÅNG FRÅN 5-MANNA TILL 7-MANNA (F9)
9-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 7-manna. Säsongen 2017
gäller detta F08. Samtliga spelare i 9-årslagen ska under
året få testa på 7-mannaspel vid något/några tillfällen i
såväl cup- som seriespel.
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ÖVERGÅNG FRÅN 7-MANNA TILL 9-MANNA (F11)
11-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 9-manna. Säsongen 2017
gäller detta F06. Samtliga spelare i 11-årslagen ska under året få testa på 9-mannaspel vid något/några tillfällen
i såväl cup- som seriespel.

ÖVERGÅNG FRÅN 9-MANNA TILL 11-MANNA (F13)
13-årslagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna. Säsongen 2017
gäller detta F04A. Samtliga spelare i 13-årslagen ska
under året få testa på 11-mannaspel vid något/några
tillfällen i framförallt cupspel.

RESEPLANERING VID TURNERINGAR
Vid turneringar/träningsläger ska en ”reseplanering” inlämnas till samordnare/chefstränare. Den ska innehålla
bl.a. vilka som åker med, kontakt/adress till boendet, hur
och med vilka transport sker, packlista, tidschema m.m.
Samtliga föräldrar bör också få denna innan avresa.

PROFILTURNERINGAR
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet
som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat motstånd. Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till
chefstränaren och turneringsansvarig efter genomförda
profilturneringar. Deltagande i andra externa turneringar
stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan.
Se även Policy för lagens tävlingsverksamhet. Se även
beskrivning i Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda profilturneringar. Deltagande
i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan.
• F19: Junior-DM, Stockholm.
• F16A: Futsal-SM F15, Sverige. Gothia Cup, Göteborg.
• F14A: Dallas International Cup, USA. Mästarcupen,
Karlstad. Gothia Cup, Göteborg.
• F13A: Gothia Cup, Göteborg.
• F12A: WinterCup, Finland. Girls Invitational Cup,
Nacka. Invitational Cup, Djursholm. Gothia Cup,
Göteborg. Eskilscupen, Helsingborg.
• F11A: GIFF Cupen, Tidaholm. Gothia Cup, Göteborg. Eskilscupen, Helsingborg.

ELITFÖRBEREDANDE PROFILTURNERINGAR
I ett fåtal turneringar, s.k. elitförberedande profilturneringar ligger ett tydligt fokus på att matcha lagen för att
vinna turneringen. Här ställer AIK upp med bästa möjliga lag med målsättningen att vinna turneringen. Förutom att AIK här ställer upp med bästa möjliga lag kan
det även innebära att speltid kan variera för respektive
spelare. Det kommer i respektive lags verksamhetsplan
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att beskrivas vad nedanstående turneringars målsättningar är och vad som kommer att gälla kring speltid.
• F19: Gothia Tipselit Trophy, Göteborg, F16 SM,
Sverige
• F16A: Dallas International Cup, USA.
• F14A: Lennart Johansson Academy Trophy, Solna.
• F13A: Oulu International Cup, Finland.
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verksamhetsplan. Se även Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Samtliga åldersgrupper lämnar rapport till chefstränare
efter genomförda elitförberedande profilturneringar.
Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg
med chefstränaren innan anmälan.

AIK:S EGNA TURNERINGAR
I AIK:s egna turneringar Invitational Cup (F12A) och
Lennart Johansson Academy Trophy (F14A) är åldersgruppen som deltar medarrangör, se vidare avsnittet
Turneringar och Policy och riktlinjer för AIK Ungdomsfotbolls egna turneringar.

INVITATIONAL CUP
F12A deltar I AIK:s egen internationella elitförberedande
profilturnering Invitational Cup, Djursholm. Se vidare
avsnittet Turneringar.

LENNART JOHANSSON ACADEMY TROPHY
F14A deltar I AIK:s egen internationella elitförberedande
profilturnering Lennart Johansson Academy Trophy,
Solna. Se vidare avsnittet Turneringar.

SPELARUTVECKLING
INDIVIDUELLA SPELARSAMTAL
Individuella samtal med varje enskild spelare ska
genomföras från att spelarna fyller 11 år. Dessa sker tre
gånger per år, en gång på våren, en gång på sommaren
och en gång på hösten efter utarbetad mall. Inriktningen
ligger på individuell utveckling, trivsel samt individuell
målsättning.
Ansvarig: Ansvariga tränare

INTERN SPELARUTVECKLING
En speciell satsning görs på individuell utveckling för
spelare genom särskilda förberedelser inför distrikts- och
landslagsuppdrag.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

SAMSPELSTRÄNING/PERMANENT UPPFLYTTNING
F11A–F16A har samspelsträning inom akademilagsverksamheten eller permanent uppflyttning om Chefs-
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tränare F11A–F14A i samråd med ansvariga tränare
tycker att behovet finns. Mellan F16A och F19 så finns
ett kontinuerligt samarbete på individnivå i både match
och träning.
Samspelsträningen genomförs under vissa särskilt
utvalda perioder under hela året och regleras utefter ett
upprättat schema.
Ärenden som handlar om permanent byte för spelare
mellan lag skall ske i samråd mellan Chefstränare Flick
och Samordnande tränare för U-lagsverksamheten.
Akademitränaren skall lyssna och vara tillmötesgående
för detta om U-lagstränaren hör av sig. Det är dock
akademitränaren i samråd med Chefstränare Flick som
fattar beslut om spelaren ska beredas plats i akademiverksamheten och hur detta ska gå till väga.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

U-VERKSAMHETEN TRÄNAR
MED AIK UNGDOMSAKADEMI
En väl genomförd spelarutveckling bygger på en nära
kommunikation inom akademiverksamheten, samt med
U-lagstränare. Spelare i U-verksamheten kan beredas

tillfälle till träning med akademin under kortare eller
längre perioder. Detta sker främst under perioden
mars–april samt oktober–november och enbart i samråd
med Samordnande tränare Flick U.
Ansvariga: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

INBJUDAN AV SPELARE
AIK bjuder in spelare från samarbetsföreningar och
andra föreningar till tränings- och/eller tävlingsverk
samhet. Detta sker alltid i överenskommelse med berörd
förening. Syftet är att skapa en djupare relation mellan
AIK och spelaren.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

SPELARREKRYTERING
AIK har en särskild grupp som jobbar med spelarbevakning. Gruppen jobbar efter riktlinjer för spelarrekrytering
som finns redovisad i särskild PM, se Policy och organisation för spelarrekrytering.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19
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PROVTRÄNING MED ANNAN KLUBB
Spelare som vill provträna med annan klubb kan göra
det under perioden efter sista serie- eller slutspelsmatch
t.o.m. 31 oktober. Detta ska dock förekommas av att
chefstränare informeras och lämnar klartecken för provträning. Vid provträning med annan klubb lämnar man
sin plats till förfogande för andra sökande till AIK och
man är därför inte garanterad plats om man vill komma
tillbaka. Riktlinjer för provspel finns redovisad i särskild
PM, se Policy för provträning
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

VERKSAMHETSPLANERING
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och budget enligt fastställd mall och tidsplan.
Verksamhetsplan och budget ska vara undertecknad
av tränare, AIK Stilsansvarig samt av ordföranden för
åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten
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Riktlinjer för verksamhetsplanering och Riktlinjer för
budget och redovisning.

VERKSAMHETSPLAN, BUDGET OCH ORGANISATION
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna:
• Verksamhetsplan och budget för lagen/ålders
grupperna ska vara inlämnad senast 2017-01-15.
Den totala kostnaden per spelare i avgifter till AIK FF
samt till lagets föräldraförening, vilka spelaren/
familjen står för i egna inbetalningar (ej sponsrat/
intjänat), det kommande året ska vara tydligt specificerat. I lagens verksamhetsplan är det även viktigt
att lagets/träningsgruppens trivselregler är bifogade
och tydliga. För mer information, Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” .
• Fastställd budget ska hållas.
• Lagorganisation ska vara klar senast 2016-12-15.
• Föräldraförening ska finnas per åldersgrupp och
verka utifrån fastställda rutiner.

AIK UNGDOMSAKADEMI, FLICK

• Deltagaravgiften ska vara betald av samtliga spelare
senast 2017-03-31.
• Ett AIK Stilsavtal som gäller under hela året ska
lämnas in digitalt senast 2017-01-31.
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i AIK:s
utvecklingsplan för spelare. Lagens tävlingsverksamhet
består av seriespel, profilturneringar samt övriga turneringar enligt egen planering. Se även dokument Policy
för lagens tävlingsverksamhet. Chefstränare F11A–F14A
följer upp tränings- och tävlingsverksamheten genom
kontinuerliga tränarmöten samt genom att följa lagens
träningar och matcher.

HÄLSOENKÄT
Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla
i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar
som finns i riskzonen för hjärtproblem. AIK Ungdom
rekommenderar samtliga föräldrar till spelare från 10
års ålder att fylla i enkäten.

Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma
möjlighet. Mer information om dessa enkäter finns under
rubriken ”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls
hemsida www.aikfotboll.se
Ansvarig: Koordinator Flickverksamheten

MÖTESORDNING
FÖRÄLDRAMÖTEN
Föräldramöte med lag/åldersgrupp ska genomföras.
Förslag till mötesordning är:
Jan/Feb: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.
Maj/Jun: Detaljplanering angående sommaraktiviteter
presenteras.
Okt/Nov: Utvärdering av säsongen (föräldraföreningen
och tränarna/ledarna). Information inför kommande
säsong.
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Nov/Dec: Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med
val av styrelse. Genomförs i samband med stormöte.
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen

FORUM SKYTTEHOLM
Målgrupp: Ansvariga tränare, assisterande tränare, samordnande tränare, specialtränare.
Mötesfrekvens: 3 gånger/år (en gång på våren, en gång
på sommaren och en gång på hösten). Mötena innehåller genomgång och fördjupning av AIK Utvecklingsplan
för spelare samt olika aktuella teman inom tränings- och
tävlingsverksamhet.
Ansvarig: Chefstränare

AIK FLICKVERKSAMHET – SPORTRÅD
Målgrupp: Chefstränare flick, samordnande tränare
U-lagsverksamheten, utbildningsansvarige, koordinator
flick samt koordinator ungdomsakademi flick.
Mötesfrekvens: 6 gånger/år. Mötena är formella beslutsmöten med skriftliga rapporter samt minnesnoteringar
från mötena.
Ansvarig: Chefstränare

INDIVIDUELLA SAMTAL
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19
Målgrupp: Ansvariga tränare, assisterande tränare,
specialtränare.
Mötesfrekvens: 2 gånger/år en gång på sommaren, en
gång på hösten). Mötena fungerar som avstämningar
och uppdateringar av verksamheten samt med fokus
på tränarens egen utveckling, och mål samt en framtida
ledarbesättning.
Ansvariga: Chefstränare F11A–F14A/Chefstränare
F16A–F19

SPELARRÅD
Målgrupp: Spelare F13–14.
Mötesfrekvens: 3 gånger/år (februari, juni, oktober).
Mötena har som syfte att ge spelare som representerar
sina lag/åldersgrupper en chans att påverka och ge sin
syn på verksamheten. Utvärdering, nuläge och uppföljning ansvarar Chefstränare för.
Ansvarig: Chefstränare F11A–F14A

ÖVRIGA AKTIVITETER
VI SPELAR IHOP
Inom ramen för utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop”
kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per lag/åldersgrupp vilket hanteras av gruppens
ansvariga tränare och AIK Stilsförälder. Dessa aktiviteter
kan ersätta ordinarie träningar.
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Ansvarig tränare översänder rapport till övergripande AIK
Stilsansvarig.

UTBILDNING
Utbildning av tränare och spelare samordnas och
administreras centralt. Utbildningsansvarig ansvarar för
framtagande, genomförande och uppföljning av fastställt
utbildningskalendarium.

DOMARUTBILDNING
Spelare 14 år och äldre skall informeras och erbjudas att
gå domarutbildning i Stockholms Fotbollsförbunds regi.
Se även avsnittet Utbildningar.

LEDARUTBILDNING FÖR SPELARE
Ledarutbildning för spelare har som syfte att utveckla
spelares ledaregenskaper och ge spelare en större förståelse och lärdom kring ledarskap och en ledares roll.
Ledarutbildningarna från SISU Idrottsutbildarna ”Plattformen”, ”GTU 1”, ”GTU 2” samt Svenska Fotbollförbundets ”C-Diplom” och ”B-Diplom Ungdom” skall
finnas tillgängliga för spelare att anmäla sig till. Dessa
utbildningar handlar om grunderna inom ledarskap,
pedagogik, fysisk utveckling och att leda fotbollsträning.
Utbildningen är valfri och erbjuds främst spelare i F14A
och äldre spelare.

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Ansvariga för lagens föräldraföreningar ska se till så att
samtliga åldersgrupper har fungerande föräldraföreningar. Föräldraföreningarna ska arbeta enligt fastställd
Arbetsordning för föräldraföreningar, se även avsnittet
Föräldraföreningar.

AVSLUTNINGSKVÄLL
I slutet av året genomförs en avslutningskväll för alla
ledare och personal i AIK Ungdomsfotboll. Kvällen
innehåller bland annat socialt umgänge, middag, pris
utdelning och trevliga aktiviteter.

A-LAGSMATCHER
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på
ungdomslagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste mån ska spelarna se dessa i ledares sällskap. I
övrigt kommer erforderligt antal akademilag att tilldelas
uppgifter kring herrarnas matcharrangemang, planering
för detta meddelas i början av året. Viktigt att dessa
uppgifter sköts klanderfritt. Lagens föräldraföreningar
ansvarar för detta.
Spelare och ledare erhåller koder inför herrmatcherna så
man själv kan skriva ut sina egna biljetter. Dessa koder
mejlas ut inför varje hemmamatch via laget.se. Mejlet
innehåller förutom koden också tillvägagångssätt för
beställningen. Vid dammatcher gäller att spelare/ledare
ska finnas i medlemsregistret (och betalat avgiften) samt
registrerade på laget.se i truppen för sitt lag. Uppge
namn och personnummer i entrén.
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POJKVERKSAMHETEN

AIK UNGDOMSFOTBOLL 2017
POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

P12–17

P12–19

P8–11

P9–11

P12–U18

P9 –11

KNATTESKOLAN POJK P5–7

FLICK U-LAG

DAM ELIT

F11–18

F19 – DAM A

FLICK

FLICK AKADEMI

F8–10

F11 – 16

KNATTESKOLAN FLICK P5–7

POJKVERKSAMHETEN
Sportchef: Leif Karlsson
Koordinator: Roger Wikström
Chefstränare: Dennis Hörtin
Fysansvarig: Stefan Strinder
Spelarrekrytering: Roger Wikström/Samordnande tränare
Utbildning: Dennis Hörtin
Turneringar/Camper: Riki Simic
Föräldraföreningar: Dennis Hörtin
Samordnande tränare
P15-J19 Robert Hedman
P12-14 Even Walltin
P9-11 Vakant

VERKSAMHETSFÖRKLARING
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola
(P/F 5 –7 år), Pojkverksamhet (P8 –17 år), Flickverksamhet (F8–10 år), Flick U-verksamhet (F11–18 år),
Pojk U-verksamhet (P9–19 år), Ungdomsakademi Flick
(F11–16 år, F19) och Ungdomsakademi Pojk (P9 –17 år).

ÖVERGRIPANDE MÅL
OCH RIKTLINJER
Övergripande mål är att utbilda spelarna till bra fotbollsspelare genom en bred verksamhet, skapa och behålla
intresset för att utvecklas som seniorspelare. Ytterligare
målsättning är att ta vara på sent utvecklade talanger
till ungdomsakademin. Grunden för en bra utbildning
under säsongen läggs genom en väl genomarbetad
verksamhetsplan, där bl.a. de olika lagens mål och

träningsinnehåll läggs fast av ledare efter samråd med
spelare och föräldrar. All träningsverksamhet bedrivs
enligt riktlinjer i AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
Med utgångspunkt från den enskilda individen ska vi
skapa förutsättningar för att alla ska hitta sin framtida roll
inom fotbollen. En förutsättning för detta är att det är en
hög närvaro i verksamheten.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
• Att verksamheten bedrivs i en miljö som skapar
glädje och inger trygghet, harmoni och fotbollsutveckling
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
• Att ledare, spelare och föräldrar följer klubbens och
lagets verksamhetsplaner, policys och riktlinjer.
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• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
AIK Stilen.
• Att fysträningen bedrivs enligt AIK:s Utvecklingsplan
för fysisk träning.
• Att av styrelse- och ledningsgrupp fattade beslut
följs.
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga
utsträckning ska spela minst en match/vecka i S:t
Erikscupen.
• Att spelare uttagna till match spelar minst halva
matchen.
• Att återvinna spelare som ledare.

RIKTLINJER FÖR LAGEN
• Att finna glädje och harmoni i gruppen.
• Att hitta lagom bra nivå för seriespel där man vinner
fler matcher än man förlorar.
• Att upprätthålla AIK Stilen.
• Att samtliga åldersgrupper genomför träningsläger
under mars/april månad.
• Att samtliga spelare som påbörjar säsongen ska
fullfölja den.
• Att lagen ska anmäla sig till cuper väl anpassade
efter deras nivå och tid för seriespel.

MÅL FÖR SPELARUTVECKLING
• I åldersgrupperna P10–16 ska minst en spelare/
åldersgrupp i U-verksamheten vara kvalificerad för
ungdomsakademin inför nästkommande säsong.
Övriga spelare ska stimuleras så de vill fortsätta
spela kvar i klubben.
• I åldersgrupperna P10–16 ska minst en spelare/
åldersgrupp i pojkverksamheten vara kvalificerad
för U-verksamheten inför nästkommande säsong.
Övriga spelare ska stimuleras så de vill fortsätta
spela kvar i klubben.
• Att åldersgrupperna P8–10 består av minst 100
spelare/åldersgrupp.
• Att åldersgrupperna P11–13 består av minst lika
många spelare som föregående år.
• Att få alla barn och ungdomar att fortsätta spela tills
de är 18 år.

PRIORITERADE UPPGIFTER FÖR LEDARE
• Skapa en miljö för träningsgruppen som inger
glädje, trygghet, harmoni och fotbollsutveckling.
• Utvecklas och utbildas i takt med lagens ambition,
ålder och kunskapsnivå .
• Ha en hög närvaro på lagets aktiviteter.
• Följa klubbens verksamhetsplan, policys, riktlinjer
och utbildningsplan för spelare.
• Följa lagets verksamhetsplan och verka för att
budget för laget hålls.
• Verka för en bra kommunikation med ledare i när
liggande lags nivå och ålder.
• Verka för bra kommunikation och samarbete med
lagets föräldraförening.
• Sätta laget före jaget med spelaren i fokus.
• Sätta prestationer före resultat.
• Verka för att spelare med god utveckling får möjlighet att bli sedd av ledare på annan nivå.
• Alltid kunna motivera sina fattade beslut.
• Försöka förutse konsekvenser av sina fattade beslut.

TRÄNINGSVERKSAMHET
P8–19
P8 ska under året arbeta med individanpassad träning
inom åldersgruppen. Varje träningsgrupp från P9 –19
ska under året arbeta med nivåindelad träning genom
separata träningsgrupper, dessa träningsgrupper benämns som Pojklag och Utvecklingslag.

TRÄNINGSGRUPPER
Storleken på trupperna ska vara anpassade så alla
spelare kan ges bästa matchning.

AIK UNITED
AIK United är laget med killar och tjejer som har en
funktionsnedsättning och tränar och spelar på
sina villkor. Laget tränar fotboll ett pass i veckan på
Skytteholms IP. Laget tränar, spelar matcher, får bra
motion och träffar ungdomar som alla har ett gemensamt intresse och det är fotboll.

TRÄNINGSGRUPPER
JUNIORLAG

UTVECKLINGSLAG

POJKLAG

J19 (P98 – 99), en träningsgrupp.
Minst 3 träningar per vecka.
J17 (P00) en träningsgrupp.
Minst 3 träningar per vecka.
J16 (P01) en träningsgrupp.
Minst 3 träningar per vecka.

P9 – P15 (P02U – P08U)
består av en träningsgrupp per ålderskategori
bestående av:
Minst 3 träningar
per vecka.

P8 –P15 (P09 – P02),
består av erforderligt antal träningsgrupper per ålderskategori där spelarantalet
anpassas utifrån seriespelsdeltagande.
2 – 3 träningar per vecka.
P8 erbjuds 2 träningar per vecka samt
möjlighet till ytterligare 2 centralt styrda
pass per vecka.
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TRÄNAR/LEDARORGANISATION
Samordnande tränare har ett övergripande ansvar för en
till tre åldersgrupper. I varje träningsgrupp ska det finnas
följande tränar/ledarorganisation:
• Ansvarig tränare – tränare med ansvar för helheten i
en träningsgrupp
• Ass. tränare – tränare med delansvar för en
träningsgrupp
• Lagledare – en lagledare med ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK centralt
• AIK Stilsförälder – en AIK Stilsförälder per träningsgrupp som tillsammans med ansvarig tränare ansvarar för att AIK Stilen hålls och att sociala aktiviteter
genomförs. Ansvarar för att föräldragruppen uppträder korrekt runt aktiviteter.
En av tränarna i U-lagen ska ha ett på förhand bestämt
ansvar gentemot kontakt med pojklagen.
En av tränarna ska ha ett på förhand bestämt ansvar
över målvaktsutvecklingen i laget.
Tränings- och tävlingsverksamheten ska godkännas av
samordnande tränare.
Träningen bedrivs träningsgruppsvis. Träningen kan

individanpassas för att tillgodose individens behov, individanpassning sker i så fall inom träningsgruppen.

TRÄNINGSLÄGER
P8–11 genomför träningsläger i mars i Solna.
P13–18 genomför träningsläger enligt lagens egen
planering, i samråd med samordnande tränare inför vårrespektive höstsäsong.
Vi uppmuntrar lagen från 13 års ålder att åka på fler
läger och färre cuper för bästa utveckling.
I samband med träningar/matcher/träningsläger/cuper
övergår spelargruppen från föräldrarnas till ledarnas ansvar
mellan uppsatt samlingstid för detta till dess det avslutas.

SAMARBETE MELLAN AKADEMILAGEN,
U-LAGEN OCH POJKLAGEN
Akademiledarna ska vid tre tillfällen under året utbilda
ledarna inom U- och pojk. En gång i jan/feb med fokus
på träningsverksamhet, i mars/april med fokus på
match, och i oktober med fokus på kommande säsong
(inför tryout, truppsättningar mm). Utöver detta ska
ständig dialog pågå om spelarutvecklig och ev. samarbeten över gränserna.
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MÅLVAKTSTRÄNING
Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter genomförs
enligt särskild planering.
Målvakter P8–19 erbjuds målvaktsträning för målvakter
vid 1 tillfälle per vecka.
Målvaktstränaren ansvarar för såväl administrationen
som det praktiska tränandet.
Målvaktsträningen ska prioriteras före lagträning om
dessa krockar.
Målvaktsträningen ska räknas in i lagets träningsnärvaro
även om det inte är på samma plats och tid.
All träning genomförs enligt riktlinjerna i AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
Ansvarig: Chefstränare/Samordnande tränare

FYSTRÄNING
I AIK betyder begreppet Fysträning följande; koordination, rörelse, balans, styrka och kondition, inte enbart de
två sistnämnda begreppen. Fysträning för lag upp till 12
år bör i första hand bedrivas med boll på fotbollsplanen.
Fysträning ska dock inte blandas ihop med alternativ
träning för ökad mångsidighet som vi också uppmuntrar.
Ansvarig: Stefan Strinder

DELTAGANDE I ANDRA IDROTTER
Spelare i pojkverksamheten som deltar i flera olika idrotter ska erbjudas möjlighet till detta i överenskommelse
med tränare/samordnande tränare.

EXTRATRÄNING
Samtliga spelare i åldersgrupperna P8–12 erbjuds ett
extra träningspass/vecka, v15–24 och v34–43 till
en kostnad av 1000 kr.

TÄVLINGSVERKSAMHET
LAGORGANISATION
Följande målsättning om deltagande lag finns under året
i pojk- och U-verksamheten 2015:
J19 1 lag (U) Spel i P18/19
J17 1 lag (U)
J16 1 lag (U)
P15 2 lag (U) + 1 lag (Pojk)
P14 2 lag (U) + 2 lag (Pojk)
P13 2 lag (U) + 5 lag (Pojk)
P12 1 lag (U) + 5 lag (Pojk)
+ 1 lag (gemensamt för alla pojklagen)
P11 2 lag (U) + 7 lag (Pojk)
+ 1 lag (gemensamt för alla pojklagen)
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P10 2 lag (U) + 8 lag (Pojk)
+ 1 lag (gemensamt för alla pojklagen)
P9
2 lag (U) + 8 lag (Pojk)
+ 1 lag (gemensamt för alla pojklagen)
P8
12 lag (Pojk)
Alla lag, oavsett nivå, ska anmäla antalet lag till seriespel
så man klarar av sitt matchande utan att vara beroende
av hjälp från andra lag. Undantaget är det gemensamma laget för alla pojklagen som är avsett för de spelare i
pojk som ligger längst fram i utvecklingen och närmast
på tur för flytt till U-laget.
Spelare flyttas permanent enbart i okt/nov. I undantagsfall kan chefstränare godkänna flytt annan del av året.

SERIESPEL
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en
viktig del i spelarens utveckling att omsätta det man
tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare
ska alltid ha fokus på prestation före resultat när man
spelar. För P8–12 finns ingen resultatrapportering
vilket innebär att seriespel ska ses som en viktig del i
verksamheten men att lagen ska matchas som en del i
spelarens utveckling. Samtliga spelare i verksamheten
ska i största möjliga utsträckning spela 1–2 matcher/
vecka i S:t Erikscupen.
U-lag som behöver låna in spelare till match ska i första
hand göra det från samma åldersgrupp (akademi eller
pojk, inte spelare från annan åldersgrupp) och ska alltid
föregås av samtal med dessa spelares lagtränare.
För matchning av spelare gäller principen; match ska
alltid föregås av träningsperiod, spelare som kallas till
match ska alltid få spela minst halva matchen. Spelare
som börjar ena matchen som avbytare ska spela från
start i nästa match.

9- OCH 11–MANNA P12–19 (P05–98)
9- och 11-mannalagen matchas under året i seriespel,
i profilturnering och andra turneringar enligt egen planering. Inom varje åldersgrupp finns ett separat lag där
de som för närvarande kommit längst i sin utveckling
spelar.
För matchning av spelare i dessa åldersgrupper gäller
principen; match ska alltid föregås av träningsperiod
och målsättningen ska vara att samtliga spelare ska
spela innan eventuell dubblering sker, d v s att enskilda
spelare spelar fler matcher. Endast i undantagsfall och i
samråd med ansvarig tränare kallas spelare från annan
träningsgrupp till match. Spelare som kallas till match
ska alltid få erforderligt med speltid, alltså ungefär halva
matchen. Rekommendationen är därför att inte ta ut mer
än tre avbytare.

POJKVERKSAMHETEN

ÖVERGÅNG 7-MANNA TILL 9-MANNA (P06)
Under året spelar lagen sista året i 7-manna (P11serien) Under sommaren och hösten ser vi med fördel
att 9-mannaspel söks i cuper och träningsmatcher.

7–MANNA P10–11 (P06–07)
7-mannalagen matchas under året i seriespel (S:t Eriks
cupen) och turneringar enligt egen planering. Vi söker
att få så jämna matcher som möjligt för 7-mannalagen.

ÖVERGÅNG FRÅN 5-MANNA TILL 7-MANNA (P08)
Under året spelar lagen 5-manna (P9-serien). Under
hösten förbereds spelarna för övergången till 7-manna
genom att delta i 7-manna cuper.

5-MANNA P8–9 (P08–09)
5-mannalagen matchas under året i seriespel, olika
profilturneringar och andra turneringar enligt egen planering. Inom respektive träningsgrupp bildas erforderligt
antal jämna matchlag. Spelarna matchar inom respektive träningsgrupp och match ska alltid föregås av
träningsperiod och målsättningen ska vara att samtliga
spelare ska spela innan eventuell dubblering sker, d v s
att enskilda spelare spelar fler matcher. Endast i undantagsfall och i samråd med chefstränare/samordnande
tränare kallas spelare från annan träningsgrupp till
match. Spelare som kallas till match ska alltid få spela
minst halva matchen.
P9 lagens verksamhet inriktas under hösten på förberedelser inför 7–mannaspelet.

RESEPLANERING VID TURNERINGAR
Vid turneringar/träningsläger ska en ifylld reseplanering
inlämnas till samordnare/chefstränare. Den ska innehålla
bl.a. vilka som åker med, kontakt/adress till boendet, hur
och med vilka transport sker, packlista, tidschema m.m.
Samtliga föräldrar ska också få denna innan avresa. Mall
för detta finns på www.laget.se/aik under Dokument.

TURNERINGAR/CUPDELTAGANDE
Samtliga lag gör sin egen turneringsplanering i samråd
med samordnande tränare. Deltagande i turneringar
ska finnas med i lagens VPL. Vid ev. ändringar stäms
det av i förväg med samordnande tränare, innan anmälan. Samtliga åldersgrupper bör lämna skriftlig rapport
till samordnande tränare efter genomförda turneringar.
I samband med träningar/matcher/träningsläger/cuper
övergår spelargruppen i ledarnas ansvar mellan uppsatt
samlingstid för detta till dess det avslutas.
AIK kan delta i särskilt utvalda turneringar med hög

kvalitet (s.k. profilturneringar) som tillgodoser lagens
matchning mot kvalificerat motstånd. Detta sker i samråd med samordnande tränare. Inget lag bör spela i mer
än en profilturnering under säsongen.
Se även beskrivning i Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Samtliga lag och spelare ska delta i minst en turnering
inför seriestarten (mars–april) och en under sommarperioden (juni–augusti). Man bör också delta i någon cup
i oktober för att förlänga tävlingssäsongen. Erfarenhetsmässigt ligger det mycket positivt i att fler AIK-lag deltar
i samma turnering.
Om lag i de olika nivåerna planerar att delta i samma
turnering ska detta först sanktioneras av samordnande
tränare. Förtursordning för deltagande vid cupspel är 1.
Akademi, 2. U-lag, 3. Pojklag. Vi ser dock helst att detta
löses via god dialog.
Nedanstående turneringar bör lagen genomföra under
året. Utöver dessa deltar man i cuper utifrån det man
anger i sin VPL.
P9U, P10U och P11U i Matrix Cup i Södertälje i mars
P10U i Bullerby Cup (Vimmerby) i juli och Halör Cup i
maj
P11U i Mini Cup i Falkenberg i maj
P12U i Trianon Goal Cup i Malmö i maj
I övrigt anmäler sig lag individuellt till cupspel allteftersom det passar deras förutsättningar vad gäller ex.
tidpunkt, ekonomi, kunskapsnivå.
För pojklagen rekommenderar vi Aroscupen i Västerås,
U-lagen rekommenderas till Örebrocupen som sommarcup och våravslutning.
Övriga cuper vi rekommenderar är ex. FC Djursholm
cuper Boys Spring cup i mars/april och Oktoberpokalen
Lagen bör delta i turneringar som AIK är arrangörer/
medarrangörer i, se nedan. Man anmäler och betalar på
sedvanligt sätt även till våra egna cuper.

APRIL KNATTE CUP
P08–P09 deltar i April Knatte Cup.

FLYGFYREN SOMMARCUP
P03–P07 deltar i AIK:s egen stora turnering, Flygfyren
Sommarcup i Norrtälje.
Se vidare i avsnitt Turneringar.

OKTOBER KNATTE CUP
P09–P10 deltar i Oktober Knatte Cup.
Se vidare i avsnitt Turneringar.
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SPELARUTVECKLING
INDIVIDUELLA SPELARSAMTAL
Spelare i U-verksamhet ingår i en konkurrensutsatt
verksamhet som kan innebära att man inte blir kvar i laget efter avslutad säsong. För det fall tränaren bedömer
att spelaren eventuellt inte ska vara kvar i U-verksamheten nästa säsong, ska s.k. nivåsamtal mellan tränare/
ledare och spelare/förälder genomföras senast augusti.
För det fall det beslutas att spelaren inte ska vara kvar i
U-verksamheten genomförs samtal direkt efter säsongen
mellan tränare/ledare och spelare/förälder där spelaren
erbjuds övergång till pojkverksamhet eller om de så
önskar till lämplig samarbetsklubb. För det fall spelaren
ska flyttas över till akademilag genomförs samtal mellan
akademitränare och spelare/förälder efter säsong alternativt tidigare om det bedöms vara lämpligt.
Ansvarig: Chefstränare/Samordnande tränare

SAMSPELSTRÄNING/PERMANENT FLYTTNING
P9–18 kan ha viss samspelsträning för spelare med positiv utveckling om samordnande tränare i samråd med
ansvariga tränare tycker att behovet finns. Det är dock
extremt viktig i att vara tydlig mot spelare och dennes
föräldrar att det endast är under en viss period detta
pågår och inte permanent när detta sker.
Under en period i oktober/november ska pojklagsspelare som kommit längst i sin utveckling ges möjlighet att
träna med U-lagen, under förutsättning att samordnande tränare bedömer att det finns ett behov. Permanent
flyttning mellan grupper görs endast under oktober/
november. I undantagsfall kan chefstränare godkänna
annat.
Om en spelare i pojkverksamheten utvecklas på ett posi
tivt sett ska spelaren ges möjlighet att träna med U-lag.
Det är U-lagstränaren som fattar beslut om spelaren ska
beredas plats i U-lagsverksamheten.

TRÄNING MED AIK UNGDOMSAKADEMI
En väl genomförd spelarutveckling bygger på en nära
kommunikation inom U-verksamheten, samt med
akademitränare. Spelare i pojk/U-verksamheten kan
beredas tillfälle till träning med akademin under kortare
eller längre perioder.
De spelare som har kommit längst i sin fotbollsutveckling
ska under en period i november träna med ungdomsakademin där syftet är att bedöma om spelare ska flytta
över till akademin inför nästa säsong. Permanent flyttning mellan grupper görs endast under oktober/november. I undantagsfall kan chefstränare godkänna annat.
Ansvarig: Chefstränare pojk och chefstränare ungdoms
akademi, pojk

SPELARREKRYTERING
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild
PM, Policy och organisation för spelarrekrytering.
Ansvarig: Chefstränare

PROVTRÄNING MED ANNAN KLUBB
(SE POLICY FÖR PROVTRÄNING)
Spelare i AIK FF som av någon anledning vill prova med
annan förening ska meddela respektive chefstränare
samt sin lagtränare detta innan man gör första träning
med den nya klubben. AIK FF ser med fördel att detta
görs under perioden mellan sista seriematch och 31
oktober.
Den 1:a november inleds enl. StFF ny övergångsperiod.
Detta innebär att man då bör ha bestämt sig för vilken
klubb man ska tillhöra nästkommande säsong för att
inte riskera att hamna ”mellan” två klubbar.
Spelare som önskar provträna med annan klubb ställer
sin plats i AIK till förfogande och har inga garantier på
att få tillbaka den. Dock ser vi gärna att ovanstående
tillvägagångssätt används, alltså med information till
chefstränare och lagtränare, för att öka välviljan hos oss
som förenings att ta tillbaka någon spelare om dennes
provspel inte blev vad man hoppats på.

VERKSAMHETSPLANERING
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och budget enligt fastställd mall och tidsplan (se
laget.se). Syftet med en verksamhetsplan för lagen är
att föräldrar till spelarna ska veta vad de kan förvänta sig
under kommande år av lagets verksamhet. Kostnader,
semesterplanering, tidsåtgång, skyldigheter om att ställa
upp och hjälpa till vid arrangemang m.m. är exempel på
några delar som de behöver få vetskap om.
Verksamhetsplanen och budget ska vara undertecknad
av tränare samt av ordföranden för åldersgruppens
föräldraförening. Se även dokumenten ”Riktlinjer för
verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för budget och
redovisning”.

VERKSAMHETSPLAN, BUDGET OCH ORGANISATION
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna:
• Verksamhetsplan och budget för lagen/ålders
grupperna ska vara inlämnad senast 2017-01-15.
Den totala kostnaden per spelare i avgifter till AIK FF
samt till lagets föräldraförening, vilka spelaren/familjen
står för i egna inbetalningar (ej sponsrat/intjänat), det
kommande året ska vara tydligt specificerat. Likaså
ska datum finnas för inbetalning av föräldraföreningsavgifterna. Även datum och kostnader för medlemsoch deltagaravgift ska framgå tydligt.
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• I lagens verksamhetsplan är det även viktigt att
lagets/träningsgruppens trivselregler finns med och
är tydliga. För mer information, Se även doku
menten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering”
• Fastställd budget ska hållas.
• Lagorganisation ska vara klar senast 2016-12-15.
• Föräldraförening ska finnas per åldersgrupp och
verka utifrån fastställda rutiner.
• Deltagaravgiften ska vara betald av samtliga spelare
senast 2017-03-31.
• Ett AIK Stilsavtal per spelare som gäller under hela
året ska lämnas in digitalt. Detta görs via länk som
skickas ut till samtliga spelare och målsmän.
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i AIK:s
Utvecklingsplan för spelare.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profil
turneringar samt övriga turneringar enligt egen planering.
Se även dokument Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Chefstränaren följer upp tränings– och tävlingsverksamheten genom kontinuerliga tränarmöten samt genom att
följa lagens träningar och matcher.

AIK POJKVERKSAMHET – SPORTRÅD
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Chefstränare pojk/knatteskolan, samordnande tränare samt koordinator pojk.
Mötesfrekvens: 6 gånger/år
Mötena är formella beslutsmöten med skriftliga rapporter
samt minnesnoteringar från mötena.

TRÄNARMÖTEN
Ansvarig: Samordnande tränare
Målgrupp: Ansvariga tränare, specialtränare och ledare
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med
utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och AIK:s
Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kommande träningsoch tävlingsverksamhet. Chefstränare/koordinator ska
bjudas in till dessa möten.

TRÄNINGSGRUPPSMÖTEN

HÄLSOENKÄT

Ansvarig: Ansvarig lagtränare

Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla
i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar
som finns i riskzonen för hjärtproblem.

Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive
träningsgrupp, samt AIK Stilsansvariga och ordförande/
kassör i föräldraföreningarna.

AIK Ungdom rekommenderar samtliga föräldrar till
spelare från 10 års ålder att fylla i enkäten. Under året
erbjuds föräldrar till nya spelare samma möjlighet.

Mötesfrekvens: var 6–8 vecka.

Mer information om dessa enkäter finns under rubriken
”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls hemsida
www.aikfotboll.se
Ansvarig: Koordinator

MÖTESORDNING
FÖRÄLDRAMÖTEN
Föräldramöte med lag/åldersgrupp ska genomföras.
Förslag till mötesordning är:
Jan/Feb: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.
Maj/Juni: Detaljplanering angående sommaraktiviteter
presenteras.
Okt/Nov: Utvärdering av säsongen (Föräldraföreningen
och tränarna/ledarna). Information inför kommande
säsong.
Nov/Dec: Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med
val av styrelse. Genomförs i samband med stormöte.
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen
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AVSLUTNINGSKVÄLL
I slutet av året genomförs en avslutningskväll för alla ledare i AIK Ungdomsfotboll. Kvällen innehåller bl.a. socialt
umgänge, middag, prisutdelning och trevliga aktiviteter.
Ansvariga: Chefstränare, Ungdomskoordinator

ÖVRIGA AKTIVITETER
VI SPELAR IHOP
Inom ramen för utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop”
kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per lag/åldersgrupp vilket hanteras av gruppens
ansvariga tränare och AIK Stilsförälder. Dessa aktiviteter
kan ersätta ordinarie träningar.
Ansvarig tränare översänder rapport till övergripande AIK
Stilsansvarig.

UTBILDNING
Utbildning av tränare och spelare samordnas och
administreras centralt. Utbildningsansvarig ansvarar
för framtagande, genomförande och uppföljning av
fastställt utbildningskalendarium.

POJKVERKSAMHETEN

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Ansvariga för lagens föräldraföreningar ska se till så att
samtliga åldersgrupper har fungerande föräldraföreningar. Föräldraföreningarna ska arbeta enligt fastställd
Arbetsordning för föräldraföreningar på www.laget.se/aik
(Se även avsnitt Föräldraföreningar).

A-LAGSMATCHER
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på
lagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste mån
ska spelare se dessa i ledares sällskap. P14 är ansvariga för att det finns bollkallar på herrlagets matcher
i Allsvenskan. I övrigt kommer erforderligt antal lag
tilldelas uppgifter kring herrarnas matcharrangemang.
Detta meddelas under mars månad. Viktigt att dessa
uppgifter sköts klanderfritt. Lagens föräldraföreningar

ansvarar för detta. (Se även avsnitt matcharrangemang.)
Spelare och ledare erhåller koder inför herrmatcherna
så man själv kan skriva ut sina egna biljetter. Dessa
koder mejlas ut inför varje hemmamatch via laget.se.
Mejlet innehåller förutom koden också tillvägagångssätt
för beställningen. Vid dammatcher gäller att spelare/ledare ska finnas i medlemsregistret (och betalat a vgiften)
samt registrerade på laget.se i truppen för sitt lag.
Uppge namn och personnummer i entrén.

DOMARUTBILDNING
Spelare 14 år och äldre skall informeras och erbjudas att
gå domarutbildning i Stockholms Fotbollsförbunds regi.
Se även avsnittet Utbildningar.
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POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

POJK

POJK U-LAG

POJK AKADEMI

P12–17

P8–11

P12–19

P9–11

P12–U17

P9 –11

KNATTESKOLAN POJK P5–7

FLICK U-LAG

DAM ELIT

F11–18

F19 – DAM A

FLICK

FLICK AKADEMI

F8–10

F11 – 16

KNATTESKOLAN FLICK P5–7

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK
Sportchef: Leif Karlsson
Koordinator: Johannes Wiklund
Utvecklingsansvarig: Peter Wennberg
Chefstränare P9–U17: Elias Mineirji
Samordnare P12–14: Michael Nilsson
Samordnare P9–11: Linus Wennberg
Samordnande målvaktstränare P9–U17: Peter Björklund
Samordnande analys och statistik: Lukas Syberyjski
Samordnande fystränare: Nils Lindgren
Skolsamordnare Råsunda skola: Vakant
Skolsamordnare Solna gymnasium: Johnny Gustafsson
Spelarrekrytering: Elias Mineirji/Lukas Syberyjski/Johnny Gustafsson
Scouting: Benny Isebark
Utbildning: Dennis Hörtin
Turneringar/Camper: Riki Simic
Föräldraföreningar: Dennis Hörtin

VERKSAMHETSFÖRKLARING
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola
(P/F 5 –7 år), Pojkverksamhet (P8 –17 år), Flickverksamhet (F8–10 år), Flick U-verksamhet (F11–18 år),
Pojk U-verksamhet (P9–19 år), Ungdomsakademi Flick
(F11–16 år, F19) och Ungdomsakademi Pojk (P9 –17 år).

flera träningstillfällen och utökad samordning med övrig
skolverksamhet.

Uttagning till Ungdomsakademin ska vara genomförd
i november månad, och då ska även tränarorganisationen presenteras för spelare och föräldrar. Akademin
har en tydlig inriktning på individuell utveckling för att
fostra kommande elitspelare. Utöver AIK: s ordinarie
tränings- och tävlingsverksamhet har vi samarbete med
Råsunda Skola och Solna Gymnasium som möjliggör

Efter tävlingssäsongen ska ett antal spelare i Pojkverksamheten P9–16 som tillhör utvecklingslagen erbjudas
möjlighet att kvalificera sig för ungdomsakademin inför
kommande säsong genom att delta i deras träning,
detta om chefstränare för pojkverksamheten och chefstränaren för ungdomsakademin bedömer att det finns
behov för det.

Spelare som tillhör Ungdomsakademin P9–U17 kan
delta i matcher med övriga pojkverksamheten P9–17
efter överenskommelse mellan tränarna.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER
Övergripande mål för verksamheten är att förbereda
spelarna för träning och spel i AIK:s juniorverksamhet,
vilket innebär att den enskilde spelarens individuella
utveckling prioriteras före lagens resultat.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt
AIK Stilen.
• Att av styrelse, ledningsgrupp och sportråd fattade
beslut följs.
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga
utsträckning ska spela en match/vecka i S:t Erikscupen, antingen med ett akademilag eller annat
AIK-lag.
• Att samtliga åldersgrupper genomför tränings-/
matchläger under februari–april.

MÅL FÖR LAGEN
• Laget i U17-serien ska kvalificera sig för slutspel,
d v s topp två i serien i pojkallsvenskan och där nå
minst semifinal

RIKTLINJER FÖR LAGEN
• Lagen ska anmäla sig på så hög nivå som möjligt i
seriespelet
• Lagen ska delta i profilturneringar enligt plan
• Lagen ska delta på Akademidagen
• Lagen ska genomföra AIK Stilsaktiviteter enligt plan

MÅL FÖR SPELARUTVECKLING
• Minst åtta spelare i U17-truppen ska vara kvalificerade för AIK:s U19-trupp inför kommande säsong.
• Minst tre spelare i P15 och tre spelare i P16 ska
vara kvalificerade för landslagsläger.
• Minst fyra spelare i P15 ska vara kvalificerad till
distriktssamlingen i Halmstad.
• Minst fyra spelare i P16 ska vara kvalificerade för
distriktslagets tävlingsspel.
• Minst en U-lagsspelare per åldersgrupp ska tillhöra
AIK Ungdomsakademi inför nästkommande säsong.
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta
externa spelare upprättas och genomförs.

PRIORITERADE UPPGIFTER FÖR LEDARE
• Skapa en miljö för träningsgruppen som inger trygghet, glädje, harmoni och fotbollsutveckling.
• Följa klubbens verksamhetsplan, policys och utbildningsplan för spelare.
• Verka för en bra kommunikation med ledare i närliggande lags nivå och ålder.
• Sätta prestationer före resultat
• Alltid kunna motivera sina fattade beslut
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TRÄNINGSVERKSAMHET
U17 (00–91)
U16 (01–02)
P14 (03)
P13 (04)
P12 (05)
P11 (06)

Lagorganisation
Akademitränare
Ass. akademitränare
Målvaktstränare (för
1–2 åldersgrupper)

Lagledare
Föräldraförening

P10 (07)
P9 (06)
TRÄNINGSGRUPPER
U17 (00–01) ca 18–20 spelare, fem–sex träningar		
vecka.
U16 (01–02) ca 16–20 spelare, fyra träningar/vecka.
P14 (03)
ca 16–20 spelare, fyra träningar/vecka.
P13 (04)
ca 14–16 spelare, fyra träningar/vecka.
P12 (05)
ca 14–16 spelare, tre–fyra träningar/
vecka
P11 (06)
ca 10–14 spelare, tre–fyra träningar/
vecka.
P10 (07)
ca 10–14 spelare, tre träningar/vecka.
P9 (08)
ca 10–14 spelare, tre träningar/vecka.
Utöver angivna antal träningar per vecka har ett stort
antal spelare träningar även på skoltid.

TRÄNAR/LEDARORGANISATION
I varje träningsgrupp ska det finnas följande tränar/
ledarorganisation:
• Akademitränare – tränare med ansvar för en åldersgrupp.
• Ass. akademitr. – tränare med ansvar för individuell
träning.
• Målvaktstränare – tränare med ansvar för målvakts
träning i två åldersgrupper.
• Lagledare – en lagledare med ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK centralt.
• AIK Stilsförälder – en AIK Stilsförälder per träningsgrupp som tillsammans med akademitränaren
ansvarar för att AIK Stilen hålls och att sociala aktiviteter genomförs.

TRÄNINGS-/MATCHLÄGER
Tränings-/matchläger genomförs under våren enligt
lagens egen planering i samråd med chefstränaren.
Samarbete mellan akademilagen, U-lagen och pojklagen
Akademiledarna ska vid tre tillfällen under året utbilda
ledarna inom U- och pojk. En gång i jan/feb med fokus
på träningsverksamhet, en gång i mars/april med fokus
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på match och en gång i oktober med fokus på kommande säsong (inför tryout, truppsättningar mm). Utöver
detta ska ständig dialog pågå om spelarutvecklig och ev.
samarbeten över gränserna.
Ansvarig: Chefstränare

TRÄNINGSMATCHER MOT SAMARBETSKLUBBAR
Akademilagen P10–14 och U16/U17 spelar träningsmatcher under försäsongen i form av klubbmatcher
mot IFK Norrköping och Örebro SK. Alla akademilagen
P12–14 spelar även träningsmatcher i form av klubbmatcher mot Djurgårdens IF, Hammarby IF och IF
Brommapojkarna.

SKOLSAMORDNING
För att kunna spela fotboll i AIK Ungdomsakademi ska
skolarbetet fungera så att spelare/elev är behörig för
gymnasiet. För åldersgrupperna P11–15 bedrivs fotbollsträningen även på skoltid, främst i samarbete med
Råsunda Skolan och för U17 bedrivs fotbollsträningen i
samarbete med Solna Gymnasium.
Ansvarig: Skolsamordnare/Chefstränare

TÄVLINGSVERKSAMHET
LAGORGANISATION
AIK Ungdomsakademi är representerade i seriespel i
följande åldersgrupper:
U17
1 lag (P00, P01)
U16
1 lag (P01, P02)
P15
1 lag (P02, P03)
P14
1 lag (P03, P04)
P13
1 lag (P04, P05)
P12
2 lag (P05, P06)
P11
1 lag (P06, P07)
P10
2 lag (P07, P08)
P9
1 lag (P08)

SERIESPEL
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en
viktig del i spelarens utveckling att omsätta det man
tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare ska
alltid ha fokus på att vinna sina matcher man spelar,
eftersom det är ett utvecklingsmål i sig. Det innebär däremot inte att AIK-lag över tid ska matchas för att vinna
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sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”. Däremot kan lag i slutet av en säsong matchas för att nå ett
eventuellt slutspel samt att säkerhetsställa seriespel med
kvalitet under nästkommande säsong (U16 och U17).
Seriespelet, S:t Erikscupen, anordnas av StFF och riktar
sig till akademilagen P9–14.
U16- och U17-serierna anordnas av SvFF/SEF.
P9–P14 deltar i sin egen åldersserie och är delaktiga
med max halva truppen mot ett år äldre i vissa seriematcher.
U16 ansvarar för P15-serien med deltagare från
framför allt spelare från U16-truppen och P14-truppen.
P16-spelare kan med fördel användas i denna serie.
U16 deltar i U16-serien.
U17 deltar i U17-serien.

RESEPLANERING VID TURNERINGAR
Vid turneringar/träningsläger ska en ”reseplanering”
inlämnas till koordinatorn för akademi Pojk. Den ska
innehålla bl.a. vilka som åker med, kontakt/adress till
boendet, hur och med vilka transport sker, packlista,
tidschema m.m. Samtliga föräldrar bör också få denna
innan avresa. Mall för detta finns på www.laget.se/aik
under dokument.

PROFILTURNERINGAR
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet
som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat motstånd. Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till
chefstränaren och turneringsansvarig efter genomförda
profilturneringar. Deltagande i andra externa turneringar
stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan.
Se även Policy för lagens tävlingsverksamhet.

ELITFÖRBEREDANDE PROFILTURNERINGAR
I ett fåtal turneringar, s.k. elitförberedande profilturneringar för P11–U17 ligger ett tydligt fokus på att matcha
lagen för att vinna turneringen. Här ställer AIK upp
med bästa möjliga lag med målsättningen att vinna
turneringen. Förutom att AIK här ställer upp med bästa
möjliga lag kan det även innebära att speltid kan variera
för respektive spelare. Det kommer i respektive lags
verksamhetsplan att beskrivas vad nedanstående turneringars målsättningar är och vad som kommer att gälla
kring speltid. Elitförberedande profilturneringar enligt
ovan för P11–12 gäller endast utlandsturneringar.
• U17: Internationella turneringar
• U16: Örebro Elite cup, Rapid Wien Tournament
• P14: Lennart Johansson Academy Trophy, Sverigecupen i Karlstad (kan ersättas med KB Audi cup)
• P13: Lennart Johansson Academy Trophy, 13-årsturneringen i Lomma
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• P12: Internationell turnering
• P11: Internationell turnering
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verksamhetsplan. Se även Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Akademitränarna lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda elitprofilturneringar. Deltagande i
andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan.

ÅLDERSGRUPPERNA MEDARRANGÖRER
I AIK:S EGNA TURNERINGAR
I AIK:s egna turneringar Invitational Cup och Lennart
Johansson Academy Trophy är åldersgruppen som
deltar där medarrangör, se vidare avsnittet Turneringar
och Policy och riktlinjer för AIK Ungdomsfotbolls egna
turneringar.

LENNART JOHANSSON ACADEMY TROPHY
P13 och P14 deltar I AIK:s egen internationella elitförberedande profilturnering Lennart Johansson Academy
Trophy, Solna. Se vidare avsnittet Turneringar.

SPELARUTVECKLING
INDIVIDUELLA SPELARSAMTAL
Inför säsong genomförs individuella samtal med varje
enskild spelare där även föräldrarna deltar. Under
säsongen genomförs sedan ett antal uppföljningsmöten
enligt plan, där innehåll och längd på samtalen varierar.
Föräldrarna meddelas i god tid innan respektive samtal
och har möjlighet att även delta vid dessa samtal.
Akademispelare ingår i en nivåindelad verksamhet som
kan innebära att man inte blir kvar i laget efter avslutad
säsong. För det fall tränaren i samråd med chefstränaren bedömer att spelaren eventuellt inte ska vara kvar
i akademin nästa säsong, ska samtal mellan tränare,
spelare och förälder genomföras under perioden juli–
augusti. För det fall spelaren inte ska vara kvar i akademin genomförs samtal efter säsongen mellan tränare,
spelare och förälder där spelaren erbjuds övergång till
AIK U-verksamhet eller lämplig samarbetsklubb.
Ansvarig: Samordnande tränare P9–11, P12–14 och
chefstränare P9–U19

INDIVIDUELL TRÄNING
Alla spelare ska under säsongen erbjudas individuell
träning för att kunna uppnå sina individuella mål utifrån
det individuella utvecklingssamtalet med lagets akademitränare. Träningen bedrivs i samband med ordinarie
träning eller under annan erbjuden tid. Innehållet i den
individuella träningen hämtas från spelarens individuella
utvecklingsplan samt kravprofilen och de riktlinjer som
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finns i ”AIK:s utvecklingsplan för spelare”. Träningen
leds av lagets tränare eller av AIK utsedda personer.
Ansvarig: Samordnande tränare P9–11, P12–14 och
chefstränare P9–U19

MÅLVAKTSTRÄNING
Målvaktsträning för AIK:s målvakter genomförs minst två
gånger/vecka under hela året. Samtliga målvaktstränare
inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt
under året för planering, utbildning och utvärdering. All
träning genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Samordnande målvaktstränare

FYSTRÄNING
I åldersgrupperna P9–U17 genomförs fysträning
kontinuerligt under hela året enligt riktlinjerna i ”AIK:s
utvecklingsplan för spelare”.
Ansvarig: Samordnande fystränare

FILMNING/ANALYS
I åldersgrupperna P9–U17 filmas utvalda matcher som
tränare och spelare sedan använder i utbildningssyfte
kopplat till träning och match. Analys av filmade matcher sker sedan individuellt och/eller lagvis.
Ansvarig: Samordnare för Film-/analys

INTERN SPELARUTVECKLING
En speciell satsning görs på individuell utveckling för
spelare genom särskilda förberedelser inför distrikts- och
landslagsuppdrag.
Ansvarig: Chefstränare

ROTATIONSTRÄNING/PERMANENT UPPFLYTTNING
Rotationsträning kan ske mellan de olika åldersgrupperna under säsongen där det anses utvecklande för
individen. Syftet är att stimulera de mest framstående
spelarna i åldersgruppen.
Spelare kan även bli permanent uppflyttade till ä ldre
grupp om det anses utvecklande för den enskilde
spelaren.
Ansvarig: Samordnande tränare P9–11, P12–14 och
chefstränare P9–U19

U-VERKSAMHETEN TRÄNAR MED UNGDOMSAKADEMIN
En väl genomförd spelarutveckling bygger på en nära
kommunikation med U-verksamheten. Spelare i U-verksamheten kan beredas tillfälle till träning med akademin
under kortare eller längre perioder under säsongen.
De spelare i U-verksamheten P9–16 som har kommit
längst i sin fotbollsutveckling ska om chefstränarna
bedömer det lämpligt under en period i november träna
med ungdomsakademin där syftet är att bedöma om
spelare ska flytta över till akademin inför nästa säsong.

Ansvarig: Chefstränare Ungdomsakademin och Chefstränare pojkverksamheten

INBJUDAN AV SPELARE
AIK bjuder in spelare från samarbetsföreningarna och
andra föreningar till tränings- och eller tävlingsverksamhet. Detta sker alltid i överenskommelse med berörd
förening.
Syftet är att skapa en djupare relation mellan AIK och
spelaren/föräldrar.
Ansvarig: Chefstränare

SPELARREKRYTERING
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild
PM, Policy och organisation för spelarrekrytering.
Ansvarig: Chefstränare

PROVTRÄNING MED ANNAN KLUBB
Spelare som vill provträna med annan klubb kan göra
det under perioden efter sista seriematch t.o.m. 31 oktober. Detta ska dock förekommas av att aktuell tränare
och chefstränare informeras och lämnar klartecken för
provträning. Vid provträning med annan klubb lämnar
man sin plats till förfogande för andra sökande till AIK
och man är därför inte garanterad plats om man vill
komma tillbaka. Se Policy för provträning.

VERKSAMHETSPLANERING
Lagen/träningsgrupperna beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och budget enligt fastställd
mall och tidplan. Verksamhetsplan och budget ska
vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för
åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten
Riktlinjer för verksamhetsplanering och Riktlinjer för
budget och redovisning.

VERKSAMHETSPLAN, BUDGET OCH ORGANISATION
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna:
• Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna ska vara inlämnad senast 2017-01-15.
Den totala kostnaden per spelare i avgifter till AIK
FF samt till lagets föräldraförening, vilka spelaren/
familjen står för i egna inbetalningar (ej sponsrat/
intjänat), det kommande året ska vara tydligt specificerat. I lagens verksamhetsplan är det även viktigt
att lagets/träningsgruppens trivselregler är bifogade
och tydliga. För mer information, Se även dokumenten Riktlinjer för verksamhetsplanering.
• Fastställd budget ska hållas.
• Lagorganisation ska vara klar senast 2016-12-15.
• Föräldraförening ska finnas per åldersgrupp och
verka utifrån fastställda rutiner.

AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017

65

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK

• Deltagaravgiften ska vara betald av samtliga spelare
senast 2017-03-31.
• Ett AIK Stilsavtal som gäller under hela året ska
lämnas in digitalt senast 2017-01-31
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i AIK:s
Utvecklingsplan för spelare.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar, elitförberedande profilturneringar samt övriga
turneringar enligt egen planering. Se även dokument
Policy för lagens tävlingsverksamhet.
Chefstränaren följer upp träning– och tävlingsverksamheten genom kontinuerliga tränarmöten samt genom att
följa lagens träningar och matcher.

HÄLSOENKÄT
Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla
i en hälsoenkät med syfte att upptäcka barn/ungdomar
som finns i riskzonen för hjärtproblem.
AIK Ungdom rekommenderar samtliga spelare från
10 års ålder att fylla i enkäten.
Under året erbjuds föräldrar till nya spelare samma
möjlighet.
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken
”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls hemsida
www.aikfotboll.se
Ansvarig: Koordinator

MÖTESORDNING
FÖRÄLDRAMÖTEN
Föräldramöte med lag/åldersgrupp ska genomföras.
Förslag till mötesordning är:
Februari: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.
Maj: Detaljplanering angående sommaraktiviteter
presenteras.
Sep/Okt: Utvärdering av säsongen (föräldraföreningen
och tränarna/ledarna). Information om tävlingssäsong
höst, eftersäsong och kommande säsong.
Nov/Dec: Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med
val av styrelse. Genomförs i samband med stormöte.
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK – SPORTRÅD
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Samordnande P9–11, Samordnande P12–
14, Chefstränare P9–U19, chefstränare pojk, samordnande fystränare/naprapat, samordnande målvaktstränare, samordnande analytiker, samordnande individuell
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tränare och koordinator ungdomsakademi pojk.
Mötesfrekvens: 6 tillfällen/år
Mötena är formella beslutsmöten med skriftliga rapporter
samt minnesnoteringar från mötena.

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK – U16–19
Ansvarig: Sportchef
Målgrupp: Chefstränare P9–U19, Ansvarig tränare U16,
U17 och U19 och koordinator ungdomsakademi pojk.
Mötesfrekvens: Varannan vecka (jämna veckor)
Mötena innehåller utvärdering av genomförd verksamhet, spelarutveckling, genomgång av spelartrupper,
scouting/rekrytering, planering av kommande träningsoch tävlingsverksamhet.

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK
– CHEFSTRÄNARMÖTE
Ansvarig: Chefstränare P9–U19
Målgrupp: Samordnande P9–11, Samordnande
P12–14, Chefstränare P9–U19
Mötesfrekvens: Varannan vecka (udda veckor)
Mötena innehåller utvärdering av genomförd verksamhet, spelarutveckling, genomgång av spelartrupper,
scouting/rekrytering, planering av kommande träningsoch tävlingsverksamhet.

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK
– TRÄNAR-/LEDARMÖTE
Ansvarig: Chefstränarna/Samordnande för respektive
akademigrupp (P9–11, P12–14, U16–U19)
Målgrupp: Akademitränare och ledare i respektive
akademigrupp
Mötesfrekvens: En gång i veckan (ej under sommar
uppehållet)
Mötena innehåller utvärdering, planering och andra
punkter som berör respektive akademigrupp med
utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och AIK:s
Utvecklingsplan för spelare.

FORUM KARLBERG
Ansvarig: Utvecklingsansvarig
Målgrupp: Tränare i AIK Ungdomsakademi, pojk
Mötesfrekvens: Tio tillfällen per år
Mötena innehåller genomgång, förankring och fördjupning av AIK Utvecklingsplan för spelare samt vidareutbildning för tränare inom olika aktuella områden. Vid tre
tillfällen deltar även U-lagstränare, pojk (februari, maj
och november).

AVSLUTNINGSKVÄLL
I slutet av året genomförs en avslutningskväll för alla
ledare och personal i AIK Ungdomsfotboll. Kvällen
innehåller bl.a. socialt umgänge, middag, prisutdelning
och trevliga aktiviteter.
Ansvariga: Chefstränare, Ungdomskoordinator

AIK UNGDOMSAKADEMI, POJK

ÖVRIGA AKTIVITETER
VI SPELAR IHOP
Inom ramen för utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop”
kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per lag/åldersgrupp vilket hanteras av gruppens
ansvariga tränare och AIK Stilsförälder. Dessa aktiviteter
kan ersätta ordinarie träningar.
Ansvarig tränare översänder rapport till övergripande AIK
Stilsansvarig.

SPELARRÅD
Inom respektive P9–11, P12–14 och U16–19 ska
det finnas ett spelarråd som väljs av spelarna själva.
Spelarrådet ska träffas en gång i månaden och agendan
ska vara saker som chefstränaren vill att de ska prata
om och/eller saker som lagen/spelarna vill lyfta. Vid
regelbundna tillfällen ska spelarrådet träffa respektive
chefstränare för att gå igenom verksamheten och de
punkter spelarrådet och chefstränaren vill lyfta. Spelarrådet och/eller chefstränaren kan kalla till möte på kort
varsel om det är något man akut vill lyfta. Målsättningen
med spelarråd är att ge spelarna möjlighet att påverka
verksamheten i en positiv riktning.

UTBILDNING
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt.

Utbildningsansvarig ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad utbildningsplan.

FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Ansvariga för lagens föräldraföreningar ska se till så att
samtliga åldersgrupper har fungerande föräldraföreningar. Föräldraföreningarna ska arbeta enligt fastställd
Arbetsordning för föräldraföreningar (Se även avsnittet
Föräldraföreningar).

A-LAGSMATCHER
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på
lagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste mån ska
spelare se dessa i ledares sällskap. P14 är ansvariga
för att det finns bollkallar på herrlagets matcher i Allsvenskan. I övrigt kommer erforderligt antal lag tilldelas
uppgifter kring herrarnas matcharrangemang. Detta
meddelas under mars månad. Viktigt att dessa uppgifter
sköts klanderfritt. Lagens föräldraföreningar ansvarar för
detta.
Spelare och ledare erhåller koder inför herrmatcherna så
man själv kan skriva ut sina egna biljetter. Dessa koder
mejlas ut inför varje hemmamatch via laget.se. Mejlet
innehåller förutom koden också tillvägagångssätt för
beställningen. Vid dammatcher gäller att spelare/ledare
ska finnas i medlemsregistret (och betalat avgiften) samt
registrerade på laget.se i truppen för sitt lag. Uppge
namn och personnummer i entrén.
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SPELARREKRYTERING

SPELARREKRYTERING
Sportchef: Leif Karlsson
Scouting AIK Ungdomsakademi, pojk: Benny Isebark, P9–16
Rekryteringsansvar
Ungdomsakademi, pojk: Linus Wennberg P9–11
Michael Nilsson P12–14
Elias Mineirji U16–17
Pojkverksamhet:
Dennis Hörtin
Ungdomsakademi, flick: Patrik Wickman, F11–14
Robert Svanström, F16–19
Flickverksamhet:
Nebez Rashid
AIK Ungdomsfotboll bedriver scouting och rekrytering
av spelare till akademi, pojk och flick- samt juniorlag
enligt en tydlig policy samt noggrant utarbetade och
förankrade riktlinjer. Policy och riktlinjer finns beskrivna
i dokumentet Rekryteringspolicy för ungdomsspelare.
AIK har en scoutingorganisation uppbyggd med egna
tränare som ser spelare i matcher där de ställs mot
AIK-spelare, vilket ger en tydlig referensram.
När en spelare scoutats klart kan det bli beslut om
rekrytering. I rekryteringshänseende är timing av stor
betydelse. AIK väljer att jobba på ett långsiktigt sätt där
spelare och klubb kan bekanta sig med varandra under
en längre tid. Därför finns följande riktlinjer för tidpunkten när en spelare ska byta klubb till AIK.
Tidpunkt för övergång är olika i varje enskilt fall och
beror på ett flertal olika faktorer.
• Spelare där AIK etablerat en kontakt kan vara kvar i
den egna föreningen och först i ett senare skede gå
över till AIK.
• Spelare kan även gå över i ett tidigare skede när det
bedöms vara fördelaktigt för den enskilda spelarens
utveckling.
Rekrytering till AIK Ungdomsfotboll delas in in fyra olika
ålderskategorier.

REKRYTERING TILL KNATTESKOLAN (P/F 5–7)
AIK bjuder in alla barn i åldern 5–7 år i Solna för att
delta i Knatteskola där syftet är att skapa ett intresse för
fotboll i allmänhet och AIK som klubb i synnerhet.

REKRYTERING TILL UNGDOMSLAG (P/F 8–12)
AIK tar emot barn och ungdomar som på eget initiativ
tar kontakt med föreningen, givet att det finns plats i
aktuella lag. Spelare/föräldrar som tar kontakt under pågående säsong erbjuds möjlighet komma på provträning
i november.
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REKRYTERING TILL UNGDOMSLAG (P/F13–15)
AIK bedriver scouting i åldersgrupperna P/F13–15 samt
information till spelare/föräldrar gällande AIK Ungdoms
akademi och den verksamhet klubben har att erbjuda
för spelare som vill satsa på att utvecklas som fotbollsspelare.

REKRYTERING TILL U16–19, F16–19
AIK bedriver scouting samt aktiv spelarrekrytering
i åldersgrupperna U16–19, F16–19. Scouting görs
utifrån bevakning av förenings-, distrikts-, regions- och
landslagsverksamhet där det även kan bli aktuella att
rekrytera spelare från andra delar av landet.
Scouting, inbjudningar till träningar, matcher, läger,
turneringar och andra aktiviteter genomförs
enligt plan som utarbetas inför varje verksamhetsår.
Samtliga spelare som kommer till AIK garanteras en
plats i AIK Ungdomsfotbolls verksamhet till dess att de är
18 år, under förutsättning att antalet spelare är tillräckligt
för att bilda lag.

KONTAKTER MED SPELARENS FÖRENING
AIK:s kontakt med andra föreningar ska alltid vara
positiv och ärlig. AIK informerar alltid spelarens förening
i samband med att kontakt tas med spelaren. Det är
endast av AIK Ungdomsfotboll utsedda personer som
har befogenhet att ta kontakt med spelare och förening
enligt särskilt utarbetad rekryteringsorganisation.

TURNERINGAR

TURNERINGAR
Övergripande ansvarig: Riki Simic
Resurs: Roger Wikström
Resurs: Åke Uneskog
Resurs: Amina Abbas

SYFTE
AIK Ungdomsfotboll bedriver egen turneringsverksamhet
för att;
• erbjuda egna spelare och lag, samarbetsföreningar
samt andra lag och föreningar väl arrangerade
turneringar med hög kvalitet.
• skapa förutsättningar för ekonomiska intäkter till AIK
Ungdomsfotboll.

POLICY OCH RIKTLINJER

Turneringen spelas 4–6 augusti 2017 och arrangeras i
samarbete med BKV Norrtälje.
Arrangerande åldersgrupp: P10–P14, F10–F14.
Mer information: www.flygfyrensommarcup.se

OKTOBER KNATTE CUP
Råsunda IP, 5-manna. P7, P8, F7 och F8. Spelas under
oktober månad. Arrangerande åldersgrupp: P10, P09,
F10 och F09. Mer information: www.aikcup.se

Enskild åldersgrupp äger inte rätt att anordna egna
turneringar undantaget i det fall som beskrivs i stycket
Turneringar gemensamt med AIK FF – Franchisemodell.
AIK:s turneringar ska genomföras enligt en gemensam
AIK-standard avseende inbjudan, tävlingsformer, regler,
slutspel osv. En detaljerad beskrivning av riktlinjer för
AIK:s turneringar finns i särskild PM, Policy och riktlinjer
för AIK:s turneringsverksamhet. Turneringar arrangerade av AIK Ungdomsfotboll ska följa vår värdegrund
beskriven i AIK Stilen.

APRIL KNATTE CUP

ARRANGERANDE ÅLDERSGRUPP

SMÅTTING CUP

Föräldrar i aktuell åldersgrupp deltar aktivt i arrangemanget vilket innebär vissa arbetsuppgifter. Detta sker
normalt sett utan ersättning. Nedan finns respektive
arrangerande åldersgrupp angivet.

Genomförs vid fyra tillfällen under året där AIK ansvarar
för det sista tillfället.
F7 och P7 deltar. Övriga deltagande föreningar är IFK
Viksjö, Sollentuna FK och Bollstanäs SK. Under året
är F7 och P7 arrangerande åldersgrupper och ingår i
organisationen för försäljning och arrangemang.
Ansvarig: Arrangeras av åldersgruppen med stöd av
ansvarig för pojkverksamheten och turneringsansvarig.

LENNART JOHANSSON ACADEMY TROPHY
Inbjudningsturnering för internationella lag i klassen
P13, P14 och F14. Spelas på Skytteholms IP, Solna,
26 – 28 maj 2017. Turneringen har en egen arbetsgrupp
bestående av personal från AIK FF och AIK Fotboll AB.
Arrangerande åldersgrupp: P13A, P14A och F14A.
Mer information: www.lennartjohanssontrophy.se

INVITATIONAL CUP
Djursholm, 7-manna och 9-manna. P11, P12 och F12.
Turneringen spelas 16–18 juni 2017 på Djursholms IP.
Turneringen är en internationell inbjudningsturnering
och arrangeras i samarbete med FC Djursholm. Arrangerande åldersgrupp: P11A, P12A och F12A
Mer information: www.invitationalcup.se

FLYGFYREN SOMMARCUP
Mål: Minst 150 st deltagande lag
Norrtälje, 7-manna och 9-manna. P10–P14, F10–F14.

Skytteholms IP, 5-manna, P8, P9, F8 och F9. Spelas under april månad. Arrangerande åldersgrupp: P08, P09,
F08 och F09. Mer information: www.aikcup.se

GOLDEN CUP
Inomhus, Kungsängens sporthall, 5-manna. P9–P13.
Turneringen spelas under december månad och anordnas i samarbete med FC Djursholm.
Mer information: www.goldencup.cups.nu

TURNERINGAR GEMENSAMT
MED AIK FF – FRANCHISEMODELL
Under året är det möjligt för lag inom AIK FF att arrangera turneringar gemensamt med AIK FF. Turneringarna
ligger idag utanför ordinarie arrangemang i VPL och ska
ej konkurrera med centralt arrangerade turneringar.

LAG- OCH DELTAGARAVGIFTER
Lag från AIK Ungdomsfotboll betalar normalt ordinarie
lag- och deltagaravgifter. I de fall där lagen som deltar är
arrangerande åldersgrupp och arbetar under cupen,
betalas ej någon lagavgift. Dock betalas alltid deltagaravgifter.
Mer information om turneringsverksamheten finns på
AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikcup.se
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AIK FOOTBALL CAMP

AIK FOOTBALL CAMP
Övergripande ansvarig: Riki Simic
Administrativt ansvarig: Roger Wikström
Sportsligt ansvarig: Filippo Biliotti
Arbetsgrupp: Riki Simic, Roger Wikström, Filippo Biliotti

SYFTE

TEAM SKILLS

AIK Ungdomsfotboll erbjuder spelare oavsett klubbtillhörighet fotbollsträning på dagtid under skolloven.
(sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov) Samtliga
träningar sker i Solna. AIK Football Camp skall skapa
fortsatta förutsättningar för ekonomiska intäkter åt AIK
Ungdomsfotboll. AIK Football Camp bedrivs i regi av AIK
Ungdomsakademi.

AIK:s egna lag samt lag från andra klubbar ges möjlighet
att träna tillsammans med tränare från AIK Ungdoms
akademi och AIK Ungdomsfotboll. Träningen kan också
vara integrerad med ordinarie AIK Football Camp.
Träningsinnehåll genomförs i enighet med AIK Fotbolls
utvecklingsplan för spelare.

MÅL

Genom ett samarbete mellan AIK FF och Smart Goals
Sverige arrangeras under året olika aktiviteter med
produkten Smart Goals som redskap. Verksamheten
drivs av en arbetsgrupp bestående av 5–6 personer som
tillsammans utvecklar produkten. Som exempel erbjuds
individuella träningspass under vardagskvällar som komplement till ordinarie lagträning. *Smart Goals är även en
del av träningsinnehåll- och redskap under ordinarie AIK
Football Camp.

Minst 55% av spelarna skall utgöras av spelare från
andra föreningar än AIK. Det totala antalet deltagare på
camper skall öka med 15%.

INOM AIK FOOTBALL CAMP FINNS FÖLJANDE OMRÅDEN:
AIK Football Camp (för både utespelare och målvakter),
Football Camp med extern förening samt Team skills.

AIK FOOTBALL CAMP
Träningen bedrivs av tränare från AIK Ungdomsakademi
och AIK Ungdomsfotboll. AIK planerar, bemannar och
genomför varje träningspass i enighet med AIK Fotbolls
Utvecklingsplan för spelare. Träningen sker på dagtid på
Skytteholms IP och Råsunda IP i Solna. En arbetsgrupp
bestående av personal och tränare från AIK Ungdomsfotboll utvärderar och utvecklar verksamheten löpande.

FOOTBALL CAMP MED EXTERN FÖRENING
I samarbete med extern förening erbjuder AIK fotbollsträning på dagtid under skolloven eller helger.
Träningarna leds av tränare från båda föreningarna.
AIK planerar, bemannar och genomför varje träningspass i enighet med AIK Fotbolls Utvecklingsplan för
spelare. Träningen sker på plats på extern förenings
idrottsplats.
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SMART GOALS

FÖLJANDE CAMPER ANORDNAS 2017
Sportlov, vecka 9, Skytteholms IP
Påsklov, vecka 15, Skytteholms IP
Sommarlov, vecka 24, Skytteholms IP
Sommarlov, vecka 25, Skytteholms IP
Sommarlov, vecka 32, Skytteholms IP
Sommarlov, vecka 33, Skytteholms IP
Höstlov, vecka 44, Skytteholms P
Mer information om AIK Football Camp finns att läsa på
www.aikfootballcamp.se.

SKOLTRÄNING

SKOLTRÄNING
Övergripande ansvarig: Dennis Hörtin
Administration: Johannes Wiklund

SYFTE
AIK Ungdomsfotboll erbjuder och bedriver träning i
skolor som vill utveckla sin profil samt verka för en stark
skola. Träningen sker i regi av AIK Ungdomsakademi
och bemannas av tränare från ungdomsakademin.
AIK:s medverkan syftar till att:
• bidra till att fler skolelever får sitt behov av ökad
fysisk aktivitet tillgodosett
• förbättra elevernas studieresultat, utveckla deras
fotbollskunskaper samt stärka skolans varumärke
• stärka AIK Ungdomsfotbolls varumärke.
• utveckla och stärka AIK:s position som Nordens
ledande klubb inom fotbollsutbildning.
• vidareutveckla samarbetet med skolor i närområdet
samt nationellt
• att alla i AIK Ungdomsakademi, P9–16 samt
F11–16, ska ha fotbollsträning på skoltid.

STRATEGI
AIK Ungdomsfotbolls långsiktiga målsättning med
skolträning är att kunna erbjuda så många barn och
ungdomar som möjligt kvalitativ träning med AIK på
dagtid. Strategin för detta är främst inriktad i AIK:s
huvudsakliga upptagningsområde; Stockholm norrort.
Inom ett flertal kommuner har vi i dagsläget etablerade
skolsamverkan i form av skolor, och i ytterligare ett antal
områden satsar vi på att etablera nya samarbeten.
Inom Solna och Sundbyberg sker en expansion i antal
skolor och även barn som väljer att spela fotboll på
kvällstid, därav ökar också intresset och behovet för att
kunna erbjuda dem utbildning inom ramen för skolan.
Till Järva-området söker vi oss då en stor andel av de
spelare som är aktiva i AIK idag kommer därifrån. Dessa
områden genomgår för närvarande en stor expansion
med tillhörande satsningar på utbildning och infrastruktur. Vår målsättning är att kunna bidra i denna process
och stärka vår närvaro i dessa olika områden.

RÅSUNDA SKOLA
AIK genomför fotbollsträning på Råsunda Skola i Solna
för pojkar och flickor i årskurs 4–9 vid två tillfällen per
vecka. Träningen är förlagd på Skytteholms IP som er-

bjuder uppvärmda konstgräsplaner under vintern och på
så sätt erbjuder ultimata förutsättningar. Verksamheten
är certifierad enligt SvFF:s krav och riktlinjer.

ÖVRIGA KOMMUNALA GRUNDSKOLOR
AIK Ungdomsakademi bedriver även skolträning på
ytterligare ett antal kommunala skolor. Träningen bedrivs
med två träningspass per vecka.
Annerstaskolan, Huddinge
Grimstaskolan, Upplands Väsby
Norrvikens Skola, Sollentuna.

BERGTORPSKOLAN
I samverkan med Täby FK bedriver AIK fotbollsträning
vid två tillfällen per vecka för spelare som företrädesvis
kommer från samarbetsklubben Täby FK samt från
klubbar i övriga Stockholm norrort.

PROLYMPIA
AIK Ungdomsakademi bedriver fotbollsträning två
gånger per vecka i årskurs 6–9 på friskolan Prolympia i
Åkersberga.

STOCKHOLM INTERNATIONAL SCHOOL
AIK Ungdomsakademi bedriver fotbollsträning en gång
per vecka i årskurs 6–9 samt på gymnasienivå på den
fristående internationella skolan, Stockholm International
School. All undervisning bedrivs på engelska.

SOLNA GYMNASIUM
AIK samarbetar med Solna Gymnasium, där AIK:s juniortrupp herr och stora delar av damjuniorerna genomför
tre av sina ordinarie träningstillfällen på dagtid. Dessutom genomförs träningsverksamhet med spelare från
andra föreningar. Totalt går ca 90 elever på elitfotbollsgymnasiet, NIU, Nationell Idrottsutbildning. Verksamheten är certifierad inom ramen för NIU, Nationell
Idrottsutbildning, helt enligt SvFF/RF:s riktlinjer.

TIBBLE GYMNASIUM
I samverkan med Täby FK bedriver AIK fotbollsträning
vid tre tillfällen per vecka för spelare som företrädesvis
kommer från samarbetsklubben Täby FK samt från
klubbar i övriga Stockholm norrort. Verksamheten är
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certifierad inom ramen för NIU, Nationell Idrottsutbildning, helt enligt SvFF/RF:s riktlinjer. Individuellt val finns
dessutom som ett val för de elever som önskar färre
antal träningstillfällen.

med skolträning ska ett skriftligt avtal upprättas mellan
AIK FF och uppdragsgivaren. Avtalet ska omfatta tid,
plats, ekonomisk ersättning och annan information som
är av väsentlig betydelse.

UTBILDNING

ORGANISATION

Varje träningstillfälle sker i enighet med AIK Fotbolls
kursplan för grundskolan som grundar sig på AIK Fotbolls Utvecklingsplan för spelare, skolverkets riktlinjer för
fotbollsprofil i grundskola/gymnasium, AIK Stilen samt
Fotboll för alla.
Träningens innehåll ska främst syfta till att främja den
individuella spelarens utveckling.

Träningarna ska ske på närmaste anläggning gentemot
skolan. AIK planerar, bemannar och genomför varje
träningspass i enighet med AIK Fotbolls Utvecklingsplan
för spelare, samt riktlinjer från SvFF.
Uppdragsgivaren tillhandahåller allt material såsom
kurslitteratur, licenser, bollar, västar m.m.

MARKNADSFÖRINGSTILLFÄLLEN

I vissa skolor genomförs träningen i samverkan med andra föreningar med lokal förankring i kommunen och där
föreningen i stor utsträckning därmed kan erbjuda sina
egna spelare träning på dagtid tillsammans med AIK.

I samråd med skolan och deras aktiviteter för att locka
till sig nya elever, åtar sig att AIK delta vid riktade tillfällen
för att stärka fotbollsprofilen på skolan

AVTAL
I varje fall där AIK Ungdomsfotboll åtar sig ett uppdrag

SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR

Mer information om skolträning finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se

SAMARBETE MED FÖRENINGAR
Övergripande ansvarig: Elias Mineirji
Operativt ansvarig: Michael Nilsson
Samarbete med föreningar är en viktig del i AIK Ungdomsfotbolls grundläggande verksamhetsidé. Syftet är
att skapa unika samarbeten och goda relationer till fördel
såväl för AIK som för samarbetsklubben. Fram till 2009
var AIK:s föreningssamarbete organiserat i alliansföre
ningen Samspel Svealand. Från och med 2010 bedrivs
samarbetet med föreningar inom AIK:s närområde i
norra Storstockholm och med föreningar ute i landet.
Utöver det deltar AIK Ungdomsfotboll i två olika grupperingar med klubbar med inriktning på erfarenhetsutbyte
och gemensamma utvecklingsområden.

SAMSPEL NORRORT
– EN KLUBB OCH EN SKOLA I VARJE KOMMUN
AIK:s ambition är att utveckla befintliga, samt starta nya
samarbeten med väl fungerande föreningar i norrort.
Ambitionen är att AIK tillsammans med en klubb i varje
kommun med en tillhörande skola ska kunna erbjuda
fotboll på dagtid för den specifika föreningens spelare.
Därutöver är tanken att varje samarbete ska vara unikt där
båda parter känner att de vinner på samarbete. Områden
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som kan vara aktuella att samarbeta kring kan vara spelar-, tränar-, tävlings- samt verksamhetsutveckling.

SAMSPEL SVERIGE
AIK har för avsikt att knyta till sig starka föreningar utanför Stockholm att samarbeta med. Samarbetena bygger
på de olika föreningarnas egna behov och intressen och
vad man vill få ut av ett samarbete med AIK. Ett grundläggande syfte för AIK är att skapa goda kontakter med
såväl föreningen som enskilda talangfulla spelare. Vis av
erfarenhet av hur svårt det kan vara för en duktig spelare
att lämna sin hemmiljö för att flytta till Stockholm i ung
ålder, är målsättningen att spelaren ska kunna vara kvar
och utvecklas i sin hemmiljö. Detta kan göras möjligt
genom samverkan mellan AIK och spelarens förening.
Områden som föreningarna kan samverka kring är detsamma som i Samspel Norrort.

SAMVERKAN MED DJURGÅRDENS IF,
HAMMARBY IF OCH IF BROMMAPOJKARNA
Syftet med samverkan med Djurgårdens IF, Hammarby

SAMARBETE MED FÖRENINGAR

Samarbetsklubbar, Samspel Norrort – en klubb och en skola i varje
kommun.

A
VASALUNDS IF

TÄBY
FOTBOLLSKLUBB

IFK VIKSJÖ

SOLLENTUNA
FOTBOLLSKLUBB

BOLLSTANÄS SK

IFK ÖSTERÅKER

FC DJURSHOLM

URSVIK IK

U19

IF och IF Brommapojkarna är att utbyta erfarenheter, ta
vara på de goda exempel som föreningarna kan bidra
med samt skapa förutsättningar för att driva frågor av
gemensamt intresse, t. ex gentemot SvFF, SEF och StFF.
Klubbarna träffas minst fyra gångar per år och står som
värd vid vardera ett tillfälle, därutöver vid behov. Under
säsongen kommer föreningarna även att spela klubbmatcher mot varandra med akademilagen, P12–14.
Syftet är att spela matcher med inriktning på utbildning
och spelarutveckling.

SAMVERKAN MED IFK NORRKÖPING OCH ÖREBRO SK
AIK samarbetar med IFK Norrköping och Örebro SK, bl
a genom följande aktiviteter.
• Erfarenhetsutbyte
Representanter från de tre föreningarna, t ex
sportchefer, tränare, ledare eller andra funktionärer
träffas för att utbyta erfarenheter.
• Träningsmatcher
Under försäsongen spelar föreningarna träningsmatcher mot varandra.

• Planering/utveckling
Planering och utveckling av detta samarbete sker
genom möte med representanter från föreningarna
vid två–tre tillfällen under år.

NÄTVERKET FÖR FLICKFOTBOLL
AIK är initiativtagare och delaktiga i ett nätverk för flickfotboll tillsammans med Sundbybergs IK, Sätra SK, Bele
Barkarby FF och FC Djursholm. Nätverket har för avsikt
att utökas och växa med tiden. Nätverket som sådant
har för avsikt att:
• Skapa kontakter och förbättra relationerna mellan
klubbarna
• Ge erfarenhetsbyte och skapa diskussionstillfällen
• Träffas kontinuerligt genom föreningsträffar
• Fungera som fortbildning för föreningsrepresentanter
• Skapa möjligheter att för deltagande föreningar
utveckla relationer på enskilt plan
Mer information om AIK:s föreningssamarbete finns på
AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se
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