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En riktig AIK:are 
 

 
 

 
 
En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön, 
hudfärg, religion, kultur och sexuallitet. 
 
En riktig AIK:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och 
dopning. 
 
En riktig AIK:are ger alltid 100% på träningar och matcher. 
Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget och i andra AIK- 
lag.  
 
En riktig AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, 
ledare, föräldrar och åskådare. 
  
En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra 
funktionärer. 
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INFÖR 2004 
 
Förra året var händelserikt för fotbollen i Sverige. Inte minst för oss som arbetar med AIK 
Ungdomsfotboll. Det som kanske påverkar oss mest inför framtiden är damfotbollens massmediala 
genombrott i samband med VM-framgångarna. Det kommer utan tvivel att sätta sin prägel på AIK 
Ungdomsfotboll de närmaste åren.  Vi kommer att se fler flickor som söker sig till fotbollen och vi 
inom AIK ska stå rustade för att fånga upp intresset. Inför 2004 omorganiseras därför 
flickverksamheten så att vi kan använda våra resurser på ledarsidan effektivare, öka utbytet av 
erfarenheter, kunskaper och kontakter mellan åldersgrupperna och göra det möjligt att successivt 
bygga ut verksamheten.  
     Ny organisation är också nyckelordet inom hela AIK när vi blickar tillbaka på det gångna året. 
Våren 2003 omorganiserades AIK och för vår del blev resultatet att AIK Ungdomsfotboll nu tillhör AIK 
Fotbollsförening. För vår del är det här en klar fördel eftersom vi har en tydligare organisation att 
arbeta med.  
     
Vår vision är att bli Sveriges ledande ungdomsklubb för utveckling av fotbollspelare - hur 
man än mäter. Det kan tyckas som en mycket ambitiös vision, men vi har ingen anledning att vara 
blyga. AIK Ungdomsfotboll ska ligga i frontlinjen av utvecklingen. Därför har vi beslutat att fortsätta 
med vår nya utbildning Vi Spelar Ihop som inrättades förra säsongen. Utbildningen är en framgång 
och vi ser att lagen får bättre resultat när kunskaperna i utbildningen tillämpas rätt. Syftet är att öka 
tryggheten för individen och samtidigt förbättra lagkänslan och kamratskapen inom våra lag. Från och 
med nu kommer innehållet i Vi Spelar Ihop att genomsyra all vår verksamhet. God kamratskap och 
begreppet bra kompis ska vara en självklar och prioriterad del av vår fotbollsvardag. Detta gäller alla: 
spelare, ledare, föräldrar och övriga inom AIK Ungdomsfotboll. 
  
Vårt samarbete med olika skolor i Solna och Sundbyberg har varit framgångsrikt. Till nyheterna hör att 
även Råsundaskolans årskurs 6-9 nu ingår i vårt samarbete. Intresset för fotbollsklasserna är stort och 
vi kommer att fortsätta att utveckla vårt skolsamarbete.  
 
Vi kommer också att fortsätta verka för att AIK Ungdomsfotboll ska vara en väl sammanhållen 
verksamhet med god kontakt mellan åldersgrupper, lag och övriga enheter. På så sätt ska vi fortsätta 
att arbete mot vår vision som på ett tydligt sätt markerar att vi har flera olika mål för vår verksamhet. 
Därför ska alla kunna hitta sin inriktning, vare sig det handlar om framtida spel på toppnivå, karriär 
som ledare eller domare eller att utveckla sitt idrottsintresse och sociala kontaktnät av kamrater inom 
fotbollen.  
 
Som storklubb har vi alltid ögonen på oss. Omvärlden granskar våra resultat och vårt uppförande. 
Genom att alltid uppträda föredömligt både på och utanför plan blir vi vinnare och ger begreppet AIK-
stilen en verklig innebörd. Det betyder att vi i alla sammanhang arbetar för kamratskap, gemenskap 
och rent spel och mot våld, droger och rasism.  
 
 
 
I Verksamhetsplanen för 2004 hänvisar vi även till följande dokument: 
 

• AIK Ungdomsfotboll - en presentation  

• AIKs utvecklingsplan för unga spelare, såväl pojkar som flickor 

• Arbetsordning för föräldraföreningar 

• Policy för rekrytering av tränare, ledare och föräldrarepresentanter 

• Policy och organisation för spelarrekrytering 
- till AIK pojk- och utvecklingsverksamhet 
- till AIK flickverksamhet 

• Policy och riktlinjer för AIK:s turneringsverksamhet 
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• Lagens Verksamhetsplanering för 2004  
- Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering 
- Riktlinjer för budget 

• AIK:s ledarpärm 
med information om bl.a. tränings- och tävlingsverksamhet, spelarutbildning samt 
lagorganisation. 

 
AIK Ungdomsfotboll  
– inom AIK FF 
 
 
Roger Blomqvist 
Ordförande  
 
 

OBSERVERA! 
AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas  

utan godkännande av AIK Ungdomsfotboll. 
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UNGDOMSFOTBOLLENS VISION 
 

Sveriges ledande ungdomsklubb 
för utveckling av fotbollsspelare 

- hur man än mäter 
 

UNGDOMSFOTBOLLENS VERKSAMHETSIDÉ 
 
Ungdomsfotbollens verksamhet baseras på breddverksamhet, talangutveckling, samarbete med 
omvärlden och med en ekonomi i balans. Idén är att inom ramen för AIK-stilen och AIK:s 
övergripande mål bedriva: 
 

• En verksamhet med en kvalitetsnivå som uppfyller verksamhetsmål och stärker AIK:s 
anseende och utvecklingsmöjligheter. 

 
• En bred, utåtriktad, socialt präglad verksamhet och utbildning för barn och ungdom i åldern 5-18 

år. 
 

• En i åldersgrupperna 5-12 år uppdelad pedagogisk och individanpassad tränings- och 
tävlingsverksamhet som skapar intresse och känsla för laganda och rent spel utan 
resultatinriktad tävlingsverksamhet. 

 
• En i åldersgrupperna 13-18 år uppdelad pedagogisk och individanpassad verksamhet som ger 

maximala möjligheter att utvecklas till A-lagspelare i AIK eller som seniorspelare i någon av 
våra samarbetsföreningar eller andra föreningar. 

 
• En verksamhet som skapar engagemang och stimulans hos spelare, ledare och föräldrar. 

 
• Ett samarbete och utbyte med andra föreningar som tillgodoser föreningarnas ömsesidiga 

behov. 
 

• Ett samarbete med skolor, dels för att underlätta spelarnas studier, dels för att erbjuda 
fotbollsträning på skoltid. 
 

• Ett samarbete med AIK Fotboll AB och andra intressenter som skapar långsiktiga relationer 
och tillgodoser parternas ömsesidiga behov. 

 
• En verksamhet med ekonomi i balans. 

 
Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Breddverksamhet 
• Talangutveckling 
• Samarbete 
• Ekonomi i balans 
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ORGANISATION 
 
AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotbollsförening (AIK FF) och leds av Ungdomskommittén 
(UK). Ordförande och kassör i UK är ledamöter i AIK FF:s styrelse. 
 
Ungdomskommittén är organiserad med tre utskott samt arbetsgrupperna för utbildning, 
föräldraföreningar och turneringar. De tre utskotten är 11-manna pojk, 5/7-manna poj och 5/7/11-
manna flick. Utskotten handhar frågor av löpande karaktär och förbereder frågor, som skall behandlas 
av UK. Ungdomskommittén 2004 består av ordförande, vice ordförande, kassör, ordförande i de tre 
utskotten samt ansvariga för föräldraföreningar och turneringar. Dessutom är sportchef, 
ungdomskonsulent och samordnade tränarna i respektive utskott adjungerade till styrelsen. 
 
Fotbollens Ungdomskommitté 
Funktion    Namn    
Ordförande             Roger Blomqvist 
Vice Ordförande            Bosse Gripevall 
Kassör             Göran Lööv 
11-manna pojk, träningsgrupp 1  Leif Karlsson 
11-manna pojk, träningsgrupp 2  Kenth Marcusson   
5/7-manna pojk    Bosse Gripevall  
5/7/11-manna flick   Barbro Fångsjö    
Ansvarig Utbildning   Joakim Petersson  
Ansvarig turneringar    
Ansvarig FF    Maud Elf 
 

Samordnande tränare    Talangutvecklare 
11-manna pojk, träningsgrupp 1 Mikael Stahre        Björn Wesström  
11-manna pojk, träningsgrupp 2 Kenth Marcusson  
11-manna flick        Claes Åkerlund      Pia Källman 
5/7-manna pojk   Marino Miskulin  
5/7-manna flick  Magnus Skog    
       
 
Ansvariga för utskottens föräldraföreningar 
Samordnare   Maud Elf 
11-manna pojk  Christer Westerlund  
11-manna flick   Gurra Borssén   
5/7-manna pojk  Agnetha Grad-Mårtensson 
5/7-manna flick  Kjell Carlsson 
Ledamot   Lars Pettersson 
Ledamot   Göran Lööv 
 
Medlemskap 
Alla spelare fr.o.m. 8 år och ledare skall vara medlemmar i AIK. 
Medlemsavgiften är 100 kr/år 0-12 år 

150 kr/år 13-24 år 
400 kr/år för senior 
600 kr/år för familj 

 
Aktivitetsavgift 
En särskild aktivitetsavgift erläggs av samtliga spelare. 
Avgiften är 900:- /år för 11-manna spelare 13-18 år.   
Avgiften är 600:- /år för 5/7-manna spelare 8-12 år.   
Knatteskolan 5 till 7 år 300:- år/spelare. 
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Max avgift för familj: 1200:- år.  
Aktivitetsavgiften skall bl.a. medverka till att täcka kostnader för bidrag till lagen (träningsläger, 
turneringar, domararvoden etc.), ledararvoden, planhyror och materiel. När avgiften är betald erhåller 
spelaren ett ”AIK Spelarkort” med information om vad man erhåller för avgiften samt förmåner och 
rabatterbjudanden. Aktivitetsavgiften är en förutsättning för att få träna och spela i AIK 
Ungdomsfotboll.  
Avgiften skall vara inbetald senast 2004-03-31 
 
Närvarokort 
Kommunala och statliga bidrag är en förutsättning för att AIK skall kunna bedriva 
ungdomsverksamhet. För att få dessa bidrag krävs att vi redovisar antalet aktiviteter per spelare. 
Detta görs i form av närvarokort. Närvarokorten redovisas två gånger om året (15 juni och 15 
december). Knatteskolan lämnar inte in några närvarokort. Närvarokorten lämnas in till 
ungdomskonsulenten enligt instruktion i ledarpärmen. 
 
Representationsdress 
AIK har en officiell overall.  
AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas utan godkännande av styrelsen. 
 
Marknadsarrangemang 
Med bildande av AIK Fotboll AB har området marknadsfrågor övergått till bolaget.  
Följande arrangemang ligger kvar under Ungdomsfotbollen och kommer att bedrivas i projektform: 

• AIK-dagen. 
Ansvariga: Ungdomskommittén 

• Arrangemang i samband med allsvenska matcher och övriga marknadskontakter/sponsring. 
Ansvarig: Peter Johansson/Lars Pettersson/Maud Elf 
 
Seniormatcher 
Alla AIK-spelare och ledare går med giltigt spelar- respektive ledarkort in gratis på herr samt dams 
hemmamatcher. Arbetsuppgifter och aktiviteter vid matcherna, se avsnittet A-lagsarrangemang. 
 
Talangprojekt, flick  
Under 2002 startade ett talangutvecklingsprojekt inom flickverksamheten där syftet är att bidra till att 
fler tjejer satsar på en fortsatt fotbollskarriär som kan leda till AIK:s A-lag. Projektet fortsätter under 
2004 där den ordinarie verksamheten kompletteras med aktiviteter inom ramen för projektet. 
 
SamSpel Svealand 
AIK påbörjade 1997 ett samarbete med ett antal föreningar i norra Storstockholm. Under 2002 
ombildades SamSpel Svealand till en alliansförening med totalt 21 medlemsföreningar och en egen 
styrelse. Syfte, mål och innehåll beskrivs i en verksamhetsplan för SamSpel Svealand. Samarbetet 
innebär bl.a. gemensamma tränings-, tävlings- och utbildningsaktiviteter. Grupper som träffas under 
året är ordförandena och kontaktpersoner (konsulenter). Under 2004 ansvarar SamSpel Svealand för 
fotbollsturneringen i Stockholm Summer Games. 
 
Medverkande föreningar 2003:  
I Stockholmsområdet: 
AIK, Edsbergs IF, IFK Lidingö, IFK Viksjö, IFK Österåker, Råsunda IS, Täby IS, Ekerö IK, Rågsveds IF, 
Älvsjö AIK, Sundbybergs IF, FC Café Opera och Bagarmossens BK 
Utanför Stockholm: 
BKV Norrtälje, Eskilstuna City, Värmbols FC (Katrineholm), Nyköpings BIS, Arboga Södra IF, IFK 
Mariehamn, Visby AIK och IK Franke. 
 
Fotboll i skolan 
AIK Ungdomsfotboll samarbetar sedan fem år tillbaka med AIK Hockey, Solna Vikings Basket och 
Lötgymnasiet, Sundbyberg, gällande ett eget idrottsgymnasium. Från hösten 2003 medverkar AIK på 
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samma sätt även i Solna gymnasium. Tanken är att AIK:s spelare på detta sätt skall kunna kombinera 
en helhjärtad satsning på fotboll med sina gymnasiestudier. AIK bedriver även fotboll på högstadiet i 
Råsundaskolan i årskurserna 6-9. AIK har dessutom engagerat en speciell studiehandledare, som är 
kontaktperson med spelaren, föräldrar, tränaren i AIK samt skolan. 
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MÖTESORDNING  2004 
 
Följande möten anordnas under 2004 inom AIK Ungdomsfotboll 
 
Möte Ungdomskommitén 
v  4,  20.1  v 35, 24.8 
v 11, 9.3  v 40, 28.9 
v 17, 20.4  v 44, 26.10 
v 22, 25.5  v 47, 16.11 
 
Utskottsordförandemöten 
Utskottsordförandena träffas vid behov under året med följande innehåll: 

- Verksamhetsutveckling över gränserna 
- Erfarenhetsutbyte mellan utskotten 
- Förberedelse av stormöten 

Sportchef och ungdomskonsulent är adjungerade till gruppen. Gruppens möten genomförs i 
anslutning till stormötena. 
Ansvarig: UK:s ordförande/vice ordförande 
 
UK Planeringskonferens inför 2005  
v 36, 3-4.9. 
 
Stormöten, inkl. tränarmöten 
Gäller samtliga ledare/tränare och FF-representanter. Genomförs gemensamt för 5/7-manna och 11-
manna pojk och flick. 
 
Pojk och flick 
v 8, 16.2   
v 20, 10.5  
v 38, 13.9       
v 46, 8.11     
  
Stormötena genomförs enligt följande: 
18:00-19:15 Storgrupp med samtliga ledare/tränare och FF-representanter. Inbjuden gästföreläsare. 
Ansvarig: Ordförande UK/sportchef. Utskotten ansvarar för inbjudan av föreläsare. 
19:30-21:00 Uppdelat möte för olika funktioner. Ej föräldraföreningsrepresentanterna (se vidare under 
avsnittet Utbildning – Utbildning för FF-ordförande och kassörer). 
Ansvarig: Resp. utskottsordförande 
 
Tränarmöten, 5/7- och 11-manna pojk och flick 
Utöver stormötena genomförs också speciella tränarmöten enligt utskottens egen planering. 
Innehåll: Uppföljning av tränings- och tävlingsverksamhet med utgångspunkt från Utvecklingsplan för 
spelare 
 
Åldersgruppsmöten 
Möten med tränare, ledare genomförs enligt utskottens egen planering:  
Dessa möten kan genomföras under december/januari, maj och oktober.  
Förslag till dagordning: Utvärdering av genomförd verksamhet, nulägesbeskrivning och aktuella frågor 
samt planering av kommande verksamhet. 
De olika mötena har dessutom följande tema: 
- December/Januari: Verksamhetsplanering och budget 2004 (genomförs efter planeringsträffen) 
- Maj: Utvärdering av vårsäsongen samt planering av sommarperioden och höstsäsongen. 
- Oktober: Utvärdering av höstsäsong och start av verksamhetsplanering. 
Ansvarig: Utskottsordföranden  
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Planeringsträff inför 2005 
Möte med samtliga tränare, ledare och föräldraföreningsansvariga. 
Innehåll: presentation av UK:s verksamhetsplan för 2005 
v 49, 29.11 
Ansvarig:  Ordförande UK 
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EKONOMI 
 
Allmänt 
Verksamhetsåret 2003 kan nu läggas till handlingarna och vi kan konstatera att vi med visst besvär 
lyckats hålla våra övergripande budgetramar tack vare ett mycket bra arbete av alla inblandade parter 
i lag och styrelse m fl. 
När vi nu går in i verksamhetsåret 2004, så gör vi det i delvis annan kostym än tidigare. Under 2003, 
så bildades AIK FF som en separat underförening till AIK. AIK FF är formellt huvudägare till AIK 
Fotboll AB. Den enda fotbollsverksamhet som bedrivs inom FF är just Ungdomsfotbollen, som 
hanteras av en Ungdomskommitté (UK), d v s det som tidigare gick under benämningen FSU. 
 
Inom UK ser vi mycket positivt på denna förändring och kommer på detta sätt att kunna jobba ännu 
närmare AIK Fotboll AB än tidigare vad gäller olika typer av ekonomiska frågor. 
Trots ett bistert ekonomiskt klimat, så har vi ambitionen att kunna erbjuda en ännu bättre kvalitet på 
vår verksamhet genom att ”styra” om en del ekonomiska medel till t ex utökade/bättre 
träningsmöjligheter under vintern. Vi kommer också att ställa större krav på de olika lagen vad gäller 
hantering/ersättning av material, avbokning av träningstider etc. (Se avsnitt - KOSTNADER).  
 
Stockholm Summer Games: 
2004 kommer AIK via sitt engagemang i ”Samspel Svealand” åter att vara medarrangör av Stockholm 
Summer Games Fotbollsturnering. Målsättningen är att AIK skall deltaga med lag i samtliga ålders-
klasser. AIK kommer centralt att finansiera lagens anmälningsavgifter. 
 
Vinterträning:  
2004 kommer UK att styra över medel från lagbudget 2 till att finansiera en större satsning på 
vinterträning på de nyanlagda konstgräsplanerna på Skytteholms IP. 
Vi gör detta som ett resultat av en undersökning vi gjorde i början av hösten, där vi frågade om lagen 
var villiga att avstå lagbudget 2 till förmån för mer och bättre vinterträning. Svaret var entydigt: JA.  
UK kommer att centralt hantera dessa kostnader liksom för övriga planhyror. 
 
Utökad satsning på skolan i Solna och Sundbyberg: 
Under 2003 har vi med framgång ansvarat för fobollsprogrammet både på Sundbybergs gymnasium, 
och Solna gymnasium. Vi fortsätter självfallet denna satsning och inkluderar även verksamhet i 
årskurs 6-9 i Råsundaskolan. 
 
AIK Fotboll AB 
Under 2004 fortsätter AIK Ungdomsfotboll även det goda samarbetet med AIK Fotboll AB vad gäller 
sponsoravtal, marknadsföringsintäkter m m, med  ”öronmärkta pengar” för AIK Ungdomsfotboll. 
Via AIK Fotboll AB:s olika arrangemang i samband med hemmamatcher, ges också  lagen chansen att 
kunna tjäna extrapengar till sina respektive lagkassor.  
 
Under 2004 kan vi notera en fortsatt minskning av kommunens aktivitetstöd, minskade bidrag från 
moderföreningen AIK (bingo), samt kraftigt ökande konstnader för planhyror och material.  
Glädjande nog kan vi däremot konstatera att det staliga aktivitetsstödet går mot strömmen och 
kommer att höjas, vilket innebär en ökad intäkt för oss.  
 
Aktivitetsavgifter 2004: 
Aktivitetsavgiften skall erläggas av samtliga spelare. 
Avgiften är: 900:- / år och spelare - 11-manna  (13 – 18 år) 
 600:- / år och spelare – 5 o 7-manna (8 – 12 år)  
 300:- / år och spelare – Knatteskolan (5 - 7 år) 
Max 1 200:-/per år för familj. 
 
Aktivitetsavgiften ska bl a medverka till att finansiera bidrag till lagen – se Lagbudget 1, ledararvoden, 
planhyror etc. När avgiften är betald erhåller spelaren ett ”AIK Spelarkort” med information om vad 
man erhåller för avgiften, samt förmåner och rabatterbjudanden.  
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Betald aktivitetsavgift är en förutsättning för att få träna och spela i AIK Ungdomsfotboll.  
Avgiften skall vara inbetald till AIK senast 2004-03-31.   
 
Trots ovanstående utmaningar, så kommer AIK Ungdomsfotboll under 2004 att ha en relativt stark 
ekonomi som gör det möjligt  till att bibehålla  en fortsatt  hög kvalitet på verksamheten. 
Dock är det viktigt att alla inblandade i verksamheten inser vikten av att handskas försiktigt med 
pengar, material m m. 
 
För att kunna hålla kontroll på våra löpande kostnader och våra utbetalningar till lagen, så vi ett antal 
”kontrollstationer på vägen”. Vad detta innebär för lagen finns beskrivet i PM ”Riktlinjer för budget 
2004”. 
 
I AIK Ungdomsfotbolls budget som är lagd för verksamhetsaret 2004, så kan bl a följande nämnas: 

• Lagbudget 1 (domarkostnader, cupavgifter, souvenirer etc) 
Oförändrad jämfört med 2003 
 

• Lagbudget 2 (Bidraget styrs över till utökad vinterträning utomhus). 
 
      

Intäkter  
AIK Ungdomsfotbolls intäkter kommer liksom föregående år i huvudsak från statliga och kommunala 
bidrag, aktivitetsavgifter (från spelare), bingointäkter via föreningen AIK samt driftsbidrag och 
sponsorintäkter från AIK Fotboll AB. 
 
Statliga o kommunala bidrag: 
Det är oerhört viktigt att berörda ledare noggrant fyller i sina närvarokort för samtliga typer av 
gemensamma aktiviteter där lagen är inblandat; t ex. träning, matcher, utbildning och andra 
sammankomster. 
Informationen i dessa kort är underlaget till våra ansökningar om bidrag och måste vara optimalt och 
korrekt ifyllda, summerad samt underskrivna av ansvariga ledare för att godkännas.  
 
Aktivitetsavgifter 
Vi vill understryka vikten av att alla ledare också inser betydelsen av att alla spelare verkligen betalar 
dessa avgifter och att man därför noga följer upp detta i samarbete med AIK:s kansli. Obetalda 
aktivitetsavgifter innebär att berörda spelare inte får fortsätta att representera AIK efter 2004-04-30 

 

Kostnader 
Liksom under föregående verksamhetsår, så är de stora kostnadsposterna, materialinköp till lagen, 
bidrag till lagens verksamhet, planhyror, ledarersättningar och löner. 
UK kommer att i ännu högre utsträckning än tidigare följa upp lagens hantering av material och 
träningstider (=planhyror).  
 
OBS !  
Kostnader för materialsvinn repektive ej utnyttjade träningstider som ej avbokats i tid 
kommer att faktureras lagen. 
 

Summering 
För en korrekt kostnadsuppföljning så gäller fortfarande att efter varje utbetalning skall en 
redovisning/uppföljning av lagens kostnader ske till UK:s kassör och om lagen då inte kan redovisa          
kvitton/underlag på alla angivna kostnader, eller inte för utbetalat belopp, skall dessa pengar betalas 
tillbaka till AIK, samt att ytterligare utbetalningar “fryser inne”.   
 
Detaljerna kring lagens verksamhetsbudgetar (Lagbudget 1) och vad som ryms inom dessa redogörs 
för i PM ”Riktlinjer för budget”. 
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MARKNAD 
 
AIK Fotboll AB har marknadsrättigheter vad gäller reklam på matchdräkter. Övrig reklam på 
träningskläder m.m. kontakta Peter Johansson. 
 
AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas utan godkännande av styrelsen. 
 
A-lags arrangemang 
Ansvariga: Lars Pettersson/Peter Johansson 
Samtliga föräldraföreningar/åldersgrupper kommer på ett eller annat sätt vara involverade i 
genomförandet av arrangemangen när våra representationslag spelar hemmamatcher på 
Råsundastadion och Skytteholms IP 
 
Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till åldersgrupperna av följande ansvariga: 
Arrangemang:   Lasse Pettersson 
Marknadsaktiviteter:  Peter Johansson  
Samt föräldraföreningsansvariga 
Samordnare FF:  Maud Elf  
11-manna flick:  Gurra Borssén   
11-manna pojk:  Christer Westerlund  
5/7-manna flick:  Kjell Carlsson 
5/7-manna pojk:  Agnetha Grad-Mårtensson  
 
Ekonomisk ersättning utgår dels till UK, dels till aktuell åldersgrupp. 
 
Exempel på arbetsuppgifter: 
Parkeringspersonal, kaffeservering, reklamskyltar, familjeläktare, flygbladsutdelning, Gnagisland etc. 
 
A-lags matcher Herr 
”Bollkallar” 
P14 (-90) är ”Bollkallar” vid herrarnas hemmamatcher på Råsundastadion. 
Ansvariga: Tomas Lindgren/Stefan Almqvist 
 
Matchens Knatte/Knatta 
Bland 5/7-mannalagen (P/F 94-96) utses matchens Knatte/Knatta som får äran att springa ut med 
AIK:s lagkapten vid lagens entré. 
Ansvariga: Tomas Lindgren/Stefan Almqvist 
 
Förmatcher 
Förmatcher på Råsunda planeras för våra 5/7-mannalag (P/F 93-96). Fördelning och information 
sänds till berörda. 
Ansvariga för fördelningen: Lars Pettersson/Ungdomskonsulenten 
Ansvariga på Råsunda: Tomas Lindgren/Stefan Almqvist 
 
A-lags matcher Dam  
”Boll-Lisor”  
Spelarna i 5/7-manna flick är ”Boll-Lisor” vid damernas hemmamatcher på Skytteholms IP 
Ansvariga: 
 
Matchens Knatta  
Vid damernas matcher på Skytteholm utses matchens Knatta. 
Ansvariga: 
 
Förmatcher 
Förmatcher på Skytteholm planeras för våra 5/7-mannalag (F94-90). Fördelning och information sänds 
till berörda.  
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Ansvariga för fördelningen: 
 
Entréer 
Alla spelare med giltigt spelarkort äger rätt till fri entré till våra representationslags hemmamatcher.  
Ansvariga: Lasse Pettersson/Joakim Petersson 
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FLICKUTSKOTTET   
 
Ordförande:   Barbro Fångsjö  
Samordnade tränare 11 manna: Claes Åkerlund 
Samordnade tränare 7 manna: Magnus Skog 
Talangutvecklare:  Pia Källman 
Målvaktstränare:  Hector Lenis 
Föräldraföreningsansvarig:  Kjell Carlsson (5/7)/ Gurra Borssén (11) 
Girl Star Cup:   Dan Mellberg   
Utbildning:   Joakim Petersson 
Sportchef:   Leif Karlsson  
Ekonomi:   Göran Lööv 

 
Organisation 
Träningsgrupper 
• Utvecklingslaget en träningsgrupp, med fyra träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F15-17, en träningsgrupp, med tre träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F14, en träningsgrupp, med tre träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F13, en träningsgrupp, med tre träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F12, en träningsgrupp, med två träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F11, en träningsgrupp, med två träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F10, en träningsgrupp, med två träningar per vecka. 

• I åldersgruppen F8/F9 finns en träningsgrupp, med en träning per vecka. 
 
• Sammansättningen per åldersgrupp skall inte vara statisk. 
• Verksamheten skall bedrivas enligt en modell som utvecklar den enskilde individen. 
• I åldersgrupperna F8, F9 och F10 skall fördelningen av spelare ske så att samtliga lag är så jämna 

som möjligt. 

• Samtliga spelare i verksamheten skall i största möjliga utsträckning spela en match/vecka i 
St:Erikscupen. 

• Rotationsträning sker från åldersgrupp F10 och uppåt. (Enligt utarbetad modell). 
 
Lagorganisation 
• Utvecklingslaget = Ett lag i div.5 senior  
• F15/17 = Två lag i St i Erikscupen  
• F14 = F90  Två 11-mannalag i S:t Erikscupen 
• F13 = F91  Ett 11-mannalag i S:t Erikscupen 
• F12 = F92  Tre  7-mannalag i S:t Erikscupen 
• F11 = F93  Tre 7-mannalag i S:t Erikscupen   
• F10 = F94  Två 7-mannalag i S:t Erikscupen 
• F9 = F95   Ett  5-mannalag i S:t Erikscupen 
• F8 = F96  Två 5-mannalag i S:t Erikscupen 
 
Tränar/ledarorganisation 
I träningsgrupper med två lag skall det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
– Tränare 1 - övergripande ansvarig, matchar lag 1 
- Tränare 2 - ass. tränare, matchar lag 2 
- Tränare 3 - tränare med ansvar för individuell träning 
- Lagledare - ska finnas en lagledare för resp. lag eller en lagledare för hela gruppen 
- Målvaktstränare – en gemensam för samtliga 7 och 11 manna flicklag 
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I träningsgrupper med ett lag ska det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
– Tränare 1 - övergripande ansvarig, matchar lag 1 
- Tränare 2 - ass. tränare/Lagledare 
 

Mål  
Övergripande mål för flickutskottet är att under året utbilda spelare på ett sådant sätt att vi på sikt 
kan trygga en viss del egen återväxt till seniorlaget.  

• Två spelare från utvecklingstruppen skall efter 2004 års säsong kunna ta plats i A-truppen. 
• Rekrytera erforderligt antal spelare och ledare till två lag per åldersgrupp. 
• Utverka och genomföra utbildningsplan för ledare/tränare. 
• Upprätthålla ett utbyte med samarbetsföreningarna. 
• Att träning-s och tävlingsverksamhet bedrivs enligt utvecklingsplan.  
• Utveckla rotationsträningen enligt flickutskottsmodellen. 
• Genomföra intern spelarutbildning enligt AIK-skolan. 

 
Tävlingsverksamhet Seriespel 

• Utvecklingslaget skall kvalificera sig för högre division i seniorserien.  

• I åldersgrupperna F14-17 skall lagen kvalificera sig för slutspel i S:t Erikscupen 2004.  

• I åldersgruppen F13 skall laget kvalificera sig för spel i högre division i 11-mannaspel i S:t 
Erikscupen. 

 

Tävlingsverksamhet övrigt 

• Ett lag från vardera F87 och F89 skall deltaga i kval till Inomhus-SM, detta sker via spel i ST-
cupen.  

    Se ”Lagens verksamhet”. 
 

Egna arrangemang 

• AIK Girl Star Cup och AIK Knatta cup genomförs enligt plan i projektform.  

 

Övergripande verksamhet 
Verksamhetsplan, budget och organisation 

• Lagens verksamhetsplan och budget skall vara fastställda senast 2004-01-31. 

• Fastställd budget skall hållas. 

• Lagorganisation skall vara klar senast 2004-01-31. 

• Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner. 

• Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2004-03-31. 
 
Utbildning 
AIK skolan för tränare/ledare och spelare finns och genomförs. 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av ungdomskonsulenten. 
Ungdomskonsulenten ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad 
utbildningsplan. 
 
Turneringar 
• AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet. Samtliga lag deltar i Stockholm Summer 

Games. 

• Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen 
verksamhetsplan. 
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• Lagen ska delta i de av AIK föreslagna profilturneringarna. 

• Planering och genomförande av turneringen Girl Star Cup genomförs i projektform med Dan 
Mellberg som projektledare. 

• Projektgruppen ansvarar för planering, genomförande, samt uppföljning av Knatta Cup för flickor 
94 och 95. 

 
Profilturneringar 
• Se ”Lagens verksamhet”. 
 
AIK-turnering 
Girl Star Cup 
Samtliga F12-F16 lag deltar i AIK:s egen stora inomhusturnering, Girl Star Cup, som genomförs i 
januari med deltagande lag från Stockholm och närliggande distrikt. 
 
Föräldraföreningar 
Ansvarig för flickutskottets föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande 
föräldraföreningar.  Funktionen är utskottets kontakt med föräldraföreningarna och bevakar deras 
intressen inom utskottet. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd  "Arbetsordning för 
föräldraföreningar" (Se även avsnittet Arbetsgruppen för  föräldraföreningar).  
  
Föräldramöten 
Föräldramöte med lag/åldersgrupp skall genomföras.   
Förslag till mötesordning är: 
Februari:  Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.  
Maj:           Detaljplanering angående sommaraktiviteter presenteras. 
Okt/nov:     Utvärdering av säsongen, planering för vinterperioden presenteras. Årsmöte med val av 

styrelse. 
Ansvariga: Lagens tränare-ledare/Föräldraföreningen 
 
Lagmöten 
Lagvisa möten med tränare, lagledare och representanter från föräldragruppen skall genomföras 
minst två gånger under säsongen, en gång under vårsäsongen och en gång under höstsäsongen. 
Mötesförslag är: Vad har hänt, var står vi i laget och hur går vi vidare. 
Ansvarig: Utskottsordförande 
 
Tränarmöten 
Tränarmöten med samtliga tränare i flickverksamheten. Förslag till mötesordning är: 
 
16 februari:  Tränarmöte i samband med stormöte 
 X april:  Tränarmöte  
10 maj:  Tränarmöte i samband med stormöte 
13 september:  Tränarmöte i samband med stormöte 
 X oktober:  Tränarmöte 
8 november:  Tränarmöte i samband med stormöte 
Ansvariga: Utskottsordförande och Samordnande tränarna 
 
Rotationsträning 
Rotationsträning genomförs kontinuerligt under säsongen med 3-5 spelare som tränar med äldre 
åldersgrupp enligt utarbetad plan. 
Ansvarig: Talangtränaren 
 
Målvaktsträning 
Speciell målvaktsträning skall genomföras kontinuerligt under 2004 av en gemensam målvaktstränare 
för samtliga 7- och 11-manna flicklag. Plan för målvaktsträning utarbetas av målvaktstränaren.  
Ansvarig: Målvaktstränaren  
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Övergång från 7- till 11-manna   
F92 ska förberedas för övergång till 11-mannaspel enligt utarbetat program. 
Ansvariga: Samordnade tränare för 5/7-manna och 11-manna 
 
Talangutveckling 
• Särskilt talangutvecklingsprojekt genomförs 2002 – 2004 enligt projektplan. 
Ansvarig: Talangutvecklaren 
 
Intern talangutveckling 
För F10- F15/17  
• Rotationsträning med lag i närmast äldre åldersgrupp.  
• Genomförs inom ramen för ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet med utgångspunkt från 

”Utvecklingsplan för AIK:s flickfotboll”. 
För F14-F17  
• Talanggrupp enligt projektplan.  
Ansvarig: Talangutvecklaren 
 
Extern talangutveckling 
Spelare kommer att inbjudas till talangträning med spelare från samarbetsföreningarna. Genomförs 
inom ramen för SamSpel Svealand där IFK Viksjö och Edsbergs IF är ansvariga. 
Ansvarig: Talangtränaren 
 
Spelarrekrytering 
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Policy och organisation för 
spelarrekrytering till AIK:s Flickfotboll”. 
Övergripande ansvarig för spelarrekrytering: Utskottsordförande  
 
Uppföljning av spelare 
Följa upp de spelare som slutar inom föreningen, för att kunna ta vara på eventuella ledare och andra 
funktionärer samt orsaker till varför man slutar. 
Ansvariga: Samordnande tränare och utskottsordförande  
 
Övrigt 
Att på respektive lags månadsplaner även ange damlagets hemmamatcher, och i möjligaste mån se 
dessa i ledares sällskap. 
Att söka samarbetsvägar till föreningens seniorverksamhet med regelbundna möten med seniorlagets 
huvudtränare. 
 
Solna Fotbollskola 
Arrangeras under en vecka i juni för pojkar och flickor 8–12 år.  Genomförs i samarbete med Råsunda 
IS och Vasalunds IF. 
 

Lagens verksamhet 
Respektive lag beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och Budget enligt fastställd mall och 
tidsplan. Lagens verksamhetsplan och budget skall vara inlämnad senast 15 januari 2004. 
Verksamhetsplanen skall vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för åldersgruppens 
föräldraförening. Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för 
budget”. 
 
Träningsläger, profilturneringar  
Lagen genomför träningsläger och profilturneringar inför vår- respektive höstsäsong enligt följande 
plan: 

 
F18 (86)  
Träningsläger: Vår: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
 Höst: Genomförs enligt egen planering, i samråd 
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 med samordnande tränare. 
 

Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
 
Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 
 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
 
 
 
F15/17 (89-87) 
Träningsläger: Vår: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
 Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 

Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
Höst: 

Girl Star Cup 10-11 januari. 
Stockholm Summer Games. 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
F14 (-90) 
Träningsläger: Vår: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
 Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 

Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
 
Höst: 

Girl Star Cup 10-11 januari. 
Dana Cup, Danmark 19-24 juli.   
Stockholm Summer Games. 
Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm, november 2004. 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
F13 (-91) 
Träningsläger: Vår: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
 Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 

Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
 
Höst: 

Girl Star Cup 10-11 januari. 
Örebro cupen, Stockholm Summer Games. 
Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm, november 2004. 
 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
F12 (-92) 
Träningsläger: Vår: 3-4 april i Solna. 
 Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 

Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
Höst: 

Girl Star Cup 10-11 januari. 
Örebro cupen, Stockholm Summer Games. 
Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm, november 2004. 
Seven to eleven Cup. 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
F11 (-93) 
Träningsläger: Vår: 3-4 april i Solna. 
 Höst: 

 
Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 
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Profilturnering: Vår: 
Sommar: 
Höst: 

NFF-cup (Norsborgs flick-cup). 
Örebro cupen, Stockholm Summer Games. 
Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm, november 2004. 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen. 
 
F10 (-94) 
Träningsläger: Vår: 3-4 april i Solna. 
 
 

Höst: 
 

Genomförs enligt egen planering, i samråd 
med samordnande tränare. 

Profilturnering: Vår: 
 
Sommar: 
Höst: 

AIK Knatta Cup (arrangeras av åldersgruppen 
tillsammans med F 95) 
Örebro cupen, Stockholm Summer Games 
Septemberpokalen i Djursholm 
Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm, november 2004. 

Rotationsträning:   Genomförs enligt flickutskottsmodellen 
 
F9 (-95) 
Träningsläger: Vår: 3-4 april i Solna. 
 Höst: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
Profilturnering: Vår: AIK Knatta Cup (arrangeras av åldersgruppen 

tillsammans med F94) 
 Sommar: 

Höst:   
Stockholm Summer Games 
Septemberpokalen i Djursholm 

 
F8 (-96) 
Träningsläger: Vår: 3-4 april i Solna. 
 Höst: Genomförs enligt egen planering, i samråd 

med samordnande tränare. 
Profilturnering: Sommar: Solna Cupen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

11-MANNAUTSKOTTET, POJK 
 
Sportchef:  Leif Karlsson  
Chefstränare:  Mikael Stahre 
Talangutvecklare: Björn Wesström 
Samordnande tränare: Kenth Marcusson 
Ekonomi:  Göran Lööv 
Utbildning:  Joakim Petersson 
Turnering:  Dan Mellberg (projektledare Golden Cup) 
Föräldraföreningsansvarig:  Christer Westerlund 
 

11-manna pojk, en sammanhållen verksamhet 
11-mannaverksamheten inom AIK pojkfotboll skall vara väl sammanhållen med en naturlig och 
kontinuerlig kontakt mellan tränare, ledare, spelare och föräldrar i träningsgrupp 1 och 2. 
Spelare som tillhör en träningsgrupp kan delta i träningar och matcher även med den andra 
träningsgruppen efter överenskommelse mellan tränarna. 

 Efter säsongen erbjuds ett antal spelare i träningsgrupp 2 möjlighet att kvalificera sig för grupp 1 inför 
kommande säsong genom att delta i träning efter tävlingssäsongens slut. 
Överflyttning av spelare mellan träningsgrupperna skall alltid föregås av individuella samtal med 
spelare och föräldrar. 
 

11-manna träningsgrupp 1 
Organisation 
Träningsgrupper 

• PSM-truppen består av ca 18-20 spelare, ett lag med fem-sex träningar/vecka. 
• I åldersgruppen P15 finns det en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med 

fyra-fem träningar/vecka. 
• I åldersgruppen P14 finns det en träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med tre-fyra 

träningar/vecka. 
• I åldersgruppen P13 finns det en träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med tre-fyra 

träningar/vecka. 
• Spelare skall beredas möjlighet att träna med äldre lag under kortare eller längre perioder 

(inkl. utvecklingstruppen). 
• Särskild regelbunden målvaktsträning genomförs enligt plan. 

 
Lagorganisation 
Följande lag finns under 2004 i 11-manna pojk träningsgrupp 1-verksamheten: 
PSM 
P15:1, P15:2, 
P14:1, P14:2, 
P13:1, P13:2, 
P12:1, P12:2. 
Ett av P13-lagen deltar i P14-serie. 
 
Tränar/ledarorganisation 
I varje träningsgrupp skall det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
- Tränare 1 - övergripande ansvarig, matchar lag 1. 
- Tränare 2 - ass. tränare, matchar lag 2. 
- Tränare 3 - tränare med ansvar för individuell träning. 
- Tränare 4 - tränare med ansvar för målvaktsträning. 
- Lagledare - skall finnas en lagledare för resp. lag eller en lagledare för hela gruppen. 
 
Mål 
Träningsgrupp 1 
PSM samt P12-15, 
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Övergripande mål för verksamheten är att förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s 
utvecklingstrupp, vilket innebär att den enskilde spelarens individuella utveckling prioriteras före 
lagens resultat. Med detta övergripande mål som bas gäller dessutom följande resultatmål för lagen. 
  
Tävlingsverksamhet 

• PSM-laget skall kvalificera sig för slutspel i pojkallsvenskan. 
• I åldersgrupperna P13-P15 skall ett lag kvalificera sig till minst semifinal i distriktets högsta 

serie (S:t Eriks-cupen). 
• I åldersgruppen P12 skall två lag genomföra seriespel i 13-årsgruppen. 
• Lagen skall delta i profilturneringar enligt plan. 
• I åldersgrupperna P12-P15 skall ett lag/åldersgrupp delta i Golden Cup. 
• I åldersgrupperna P12-P16 skall ett lag/träningsgrupp delta i Stockholm Summer Games. 

 
Talangutveckling 

• Minst en spelare i P15 och en spelare i P16 skall vara kvalificerade för landslag.  
• Minst fem spelare i P15 samt fem spelare i P16 skall vara kvalificerade för distriktslaget.  
• Minst fem spelare i PSM-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s utvecklingstrupp inför 

kommande säsong. 
• Minst tolv spelare i P15 skall vara kvalificerade för PSM-truppen inför kommande säsong. 
• Talangträningar genomförs enligt plan. 
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta externa spelare upprättas och genomförs. 

 
Egna arrangemang 

• Golden Cup genomförs i projektform enligt plan. 
 

11-manna, träningsgrupp 2 
Organisation 
Träningsgrupper 

••  I åldersgruppen P18 (17-18 år) finns det en träningsgrupp med ca 18-20 spelare, ett lag med 
tre träningar/vecka.   

• I åldersgruppen P16 finns det en träningsgrupp med ca 18-20 spelare, ett lag med tre 
träningar/vecka.  

• I åldersgruppen P14 finns en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med 
två-tre träningar/vecka.  

• I åldersgruppen P13 finns en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med 
två-tre träningar/vecka. 

 
Lagorganisation 
Följande lag finns under 2004 i 11-manna pojk träningsgrupp 2-verksamheten: 
P18, P16, 
P14:3, P14:4, 
P13:3, P13:4. 
 
Tränar/ledarorganisation 
I varje träningsgrupp med två lag skall det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
- Tränare 1 - övergripande ansvarig, matchar lag 1 
- Tränare 2 - ass. tränare, matchar lag 2 
- Tränare 3 - ass tränare/individuell tränare 
- Lagledare - skall finnas en lagledare för resp. lag eller en lagledare för hela gruppen 
- Målvaktstränare, en gemensam för lag i träningsgrupp 2 alt träning med träningsgrupp 1. 
I träningsgrupper med endast ett lag finns inte tränare 3 med.  
 
Mål 
Träningsgrupp 2 (P13-18) 
Övergripande mål är att utbilda ungdomarna till bra fotbollsspelare. Detta ställer krav på spelare, 
ledare och föräldrar. Grunden för en bra utbildning under säsongen läggs genom en väl 
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genomarbetad verksamhetsplan, där bl a de olika lagens mål och träningsinnehåll läggs fast av ledare 
efter samråd med spelare och föräldrar. 
 
Tävlingsverksamhet   

••  P18 skall genomföra en sista säsong, där man fortsätter att utveckla AIK-stilen. P18 skall 
placera sig på övre halvan av serien.  

••  P16 skall kvalificera sig till spel i högre division nästkommande säsong.  
••  P14:3 skall eftersträva maximal individuell utveckling och P14:4 skall efter sina förutsättningar 

placera sig så bra som möjligt. Ett lag skall kvalificera sig till slutspel.  
••  P13:3 skall placera sig bland de tre bästa i serien och P13:4 skall placera sig på den övre 

halvan i sin serie.  
••  Samtliga lag i träningsgrupp 2, förutom P18, skall delta i Stockholm Summer Games.  

  
Talangutveckling  

• I åldrarna P13 – P16 skall minst en spelare/åldersgrupp vara kvalificerad för 
träningsgrupp 1 inför nästkommande säsong. 

 

Övergripande verksamhet 
Verksamhetsplan, budget och organisation 
Verksamhetsplan och budget för lag/åldersgrupper skall vara fastställd 2004-01-31. 
Fastställd budget skall hållas. 
Lagorganisationen skall vara klar senast 2004-01-31. 
Föräldraförening per lag/åldersgrupp skall finnas och verka utifrån fastställda rutiner. 
Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2004-03-31. 
 
Utbildning 
AIK skolan för tränare/ledare och spelare finns och genomförs. 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av ungdomskonsulenten. 
Ungdomskonsulenten ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad 
utbildningsplan inom 11-mannaverksamheten. 
 
Turneringar 
Planering och genomförande av turneringen Golden Cup genomförs i projektform med Dan Mellberg 
som projektansvarig. 
 
Föräldraföreningar 
Ansvarig för 11-mannautskottets föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har 
fungerande föräldraföreningar. Funktionen är utskottets kontakt med föräldraföreningarna och 
bevakar deras intressen inom utskottet. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd 
”Arbetsordning för föräldraföreningar”. (Se även avsnittet Arbetsgruppen för föräldraföreningar). 
 
Föräldramöten 
Föräldramöte med lag/åldersgrupp skall genomföras. 
Förslag till mötesordning är: 
Februari: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget. 
Maj:  Detaljplanering angående sommaraktiviteter presenteras. 
Okt/nov: Utvärdering av säsongen, planering för vinterperioden presenteras. 
 Årsmöte med val av styrelse. 
Ansvariga: Lagens tränare-ledare/Föräldraföreningen 
 

Lagens verksamhet 
Lagen/träningsgrupperna beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan & Budget enligt fastställd 
mall och tidplan. Lagens verksamhetsplan och budget skall vara inlämnad senast den 15 januari 
2004. Verksamhetsplanen och budget skall vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för 
åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” och 
”Riktlinjer för budget”. 
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Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar samt övriga turneringar enligt 
plagens egen planering. Se även dokumentet ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
Seriespel 
Samtliga lag deltar i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. Ett lag i P13 deltar i P14-serie. PSM-truppen 
deltar i PSM. 
 
Profilturneringar   
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet som tillgodoser lagens matchning mot 
kvalificerat motstånd. 
 
* Träningsgrupp 1 
    Lag 1    

o P13 Nike Cup, Lomma, v26.  
o P14 Sverigecupen, Karlstad, v31. 
o P15 Örebro Elitcup, v31. 
o P16 Summer Games, v28. 

Lag 2 i träningsgrupp 1 deltar i Stockholm Summer Games. 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen 
verksamhetsplan. 
   
* Träningsgrupp 2 
Samtliga lag skall delta i minst en turnering inför seriestarten (mars-april) och under sommarperioden 
(juni-augusti). Dessa turneringar kan vara sådana som AIK anvisat. Erfarenhetsmässigt ligger det 
mycket positivt i att lag deltar i samma turnering. 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen 
verksamhetsplan. 
Ett lag/träningsgrupp deltar i Stockholm Summer Games. 
 
Inomhusturneringar 
Lag från träningsgrupp 1 och 2 kommer att delta i ST-Cupen, Tyresö. Denna turnering kompletteras 
med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verksamhetsplan. 
 
Golden Cup 
Lag  från träningsgrupp 1 (P12-P15) deltar i AIK:s egen stora inomhusturnering, Golden Cup, som 
genomförs i december med deltagande lag från Stockholm och närliggande distrikt. 
 
Träningsläger 
PSM-truppen 

• Under försäsongen: På hemmaplan, februari v9. 
• Inför vårsäsongen: På hemmaplan, april v15. 
• Inför höstsäsongen: enligt egen planering. 

 
P13-15, träningsgrupp 1 

• Inför vårsäsongen: genomförs enligt egen planering. 
• Inför höstsäsongen: genomförs enligt egen planering. 
 

P13-18, träningsgrupp 2 
• Inför vårsäsongen: genomförs enligt egen planering, men träningsläger skall genomföras 

även om det sker på hemmaplan utan övernattning. 
• Inför höstsäsongen: genomförs enligt egen planering, vilket kan ske i samband med  

deltagande i turnering. 
 
Målvaktsträning 
Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter i träningsgrupp 1 genomförs minst tre gånger/vecka 
under hela året. Dessutom bereds målvakterna i träningsgrupp 2 träning enligt särskild planering. 



 27

Samtliga målvaktstränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt under året för 
planering och utvärdering. Träningen genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för 
spelare”. 

Ansvarig för målvaktstränargruppen: Anders Almgren 
 
Individuell träning 
I åldersgrupperna P12-16, träningsgrupp 1 kompletteras lagträningen med individuell träning enligt 
riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Samordnare för individuell träning: Per Smedstad 
 
AIK-skolan 
Inom ramen för AIK-skolan fortsätter utbildningen Vi Spelar Ihop, som tar upp frågeställningar 
gällande etik och moral. Utbildningen syftar till att skapa en gemensam värdegrund, AIK-stilen för 
samtliga spelare, tränare, ledare, föräldrar och övriga funktionärer som verkar inom AIK 
Ungdomsfotboll. 
 
Övergång från 7- till 11-manna, P12 
Lagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna. 
Träningsgrupp 1 spelar 11-manna fotboll och deltar i 11-manna verksamheten fr.o.m januari. 
Träningsgrupp 2 spelar 11-manna och 7-manna samt deltar i 11-mannaverksamhetens möten fullt ut 
fr.o.m augusti 
 

Talangutveckling 
Intern talangutveckling 
Intern talangutveckling genomförs inom ramen för ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet med 
utgångspunkt från ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
En speciell satsning görs på individuell utveckling för särskilt talangfulla spelare genom ökade 
förberedelser inför distrikts- och landslagsuppdrag. 
 
Extern talangutveckling 
Talangträningar för P13 samt en gemensam P14/P15-grupp genomförs vid sex tillfällen/år. AIK-
spelare, spelare från samarbetsföreningarna och inbjudna spelare från andra föreningar deltar. 
Ansvaret för talangträningarna fördelas mellan föreningarna, där AIK-tränare ansvarar för 
genomförandet av träningen. 
P14-15 AIK 
Ansvarig: Mikael Stahre 
P13:  IFK Lidingö och Edsbergs IF 
Ansvarig: Björn Wesström 
 
Dessutom genomförs talangträning för P14 och P15 i separata grupper inom ramen för SamSpel 
Svealand där olika föreningar har hela ansvaret för planering, information, genomförande och 
utvärdering.  
 
Inbjudan av spelare 
AIK bjuder in spelare från föreningarna i SamSpel Svealand 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. Under året skall en särskild policy för inbjudan av 
spelare skapas. 
Ansvarig: Björn Wesström 
 
Spelarrekrytering 
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Rekryteringspolicy för pojkspelare”. 
Övergripande ansvarig för spelarrekrytering: Björn Wesström 
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5 OCH 7-MANNAUTSKOTTET, POJK 
 

Ordförande:  Bo Gripevall 
Vice ordförande/Turneringar:  Mikael Jansson 
Sportchef:   Leif Karlsson 
Samordnande tränare:  Marino Miskulin 
Ekonomi:  Göran Lööv  
Utbildningsansvarig:  Joakim Petersson  
Föräldraföreningsansvarig:  Agnetha Grad-Mårtensson 
Talangutvecklare (7 manna):  Björn Wesström  

 
Mål  
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK:s utvecklingsplan för 5/7-manna 

spelare”.   
• Att av UK fattade beslut följs.  
• Att utveckla och genomföra utbildningsplan för tränare. 
• Att en fungerande föräldraförening finns för varje åldersgrupp. 
• Att utskottsorganisation, tränare och ledare skall vara utsedda och klara  

 senast 2004-01-31.  
• Att delta i Stockholm Summer Games med minst tre lag/åldersgrupp. 
• Att genomföra Småtting Cup, Mini Cup samt Gnaget Cup. 
• Att samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till utskottsordf. och samordnande tränare 

efter genomförda profilturneringar och att deltagande i andra externa turneringar stäms av 
med samordnande tränare innan deltagande. 

• Att målvaktsträning genomförs.  
• Att minst två tränare/lag finns. 
• Att gruppledare finns utsedd i varje åldersgrupp. 
• Att en grupptränare/träningsgrupp i varje åldersgrupp är tillsatt. 
• Att samtliga åldersgrupper genomför träningsläger under augusti månad. 
• Att samtliga spelare i 5 och 7-manna pojk har betalt aktivitetsavgift senast 2004-03-31. 

 
Utbildning 
AIK skolan för tränare/ledare och spelare finns och genomförs. 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av 
ungdomskonsulenten. Ungdomskonsulenten ansvarar för framtagande, genomförande och 
uppföljning av beslutad utbildningsplan. 

 
Turnering 
Planering och genomförande av turneringarna AIK Cupen och Småtting Cup skall bedrivas i 
projektform inom respektive åldersgrupp. En projektledare ur varje åldersgrupp utses för detta 
ändamål. Projektet bedrivs med stöd från utskottets turneringsansvarige. 
AIK Cupen genomförs i samband med allsvenska hemmamatcher, för åldersgrupperna P93 – 
P96, under perioden april – oktober. 

 
Föräldraförening 
Ansvarig för 5 och 7-mannautskottets föräldraföreningar skall se till så att samtliga 
åldersgrupper har fungerande föräldraföreningar. Funktionen är utskottets kontakt med 
föräldraföreningarna och bevakar deras intressen inom utskottet. Föräldraföreningarna skall 
arbeta enligt fastställd “Arbetsordning för föräldraföreningar”. (Se även avsnittet Arbetsgruppen 
för föräldraföreningar). 

 
Föräldramöten 
Föräldramöte med lag/åldersgrupp skall genomföras. 
Förslag till mötesordning är: 
Februari: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget. 
Maj:  Detaljplanering angående sommaraktiviteter presenteras. 
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Okt/nov:  Utvärdering av säsongen, planering för vinterperioden presenteras. Årsmöte med val av 
styrelse. 

Ansvariga: Lagens tränare-ledare/Föräldraföreningen 
 

Lagorganisation 
 

P8-12 (P92-P96) 
Inom varje åldersgrupp bildas träningsgrupper med vardera ca 30 spelare. Grupperna skall   
kunskapsmässigt vara på samma nivå.  
Träningen bedrivs träningsgruppsvis och i möjligaste mån vid samma tidpunkter.  
Varje träningsgrupp består av en ansvarig grupptränare som tillsammans med övriga 
tränare/ledare ansvarar för tränings-/tävlingsverksamheten enligt särskild arbetsordning.  
Dessutom finns en gruppledare för hela åldersgruppen med ansvar för bland annat administration 
och information enligt särskild arbetsordning.  
Grupptränarna har tillsammans med gruppledaren ett gemensamt ansvar över hela åldersgruppens 
verksamhet. För matchning av spelare i dessa åldersgruppen gäller principen; Match skall alltid 
föregås av träningsperiod och målsättningen skall vara att samtliga spelare skall spela innan 
eventuell dubblering sker, dvs. att enskilda spelare spelar fler matcher. 
Så kallad toppning av respektive lag får ej förekomma. 

 
P8-9 (P95-96) 5 - manna 
Inom respektive träningsgrupp bildas tre jämna matchlag, spelarna matchar inom respektive 
träningsgrupp utan att det bildas fasta lag. Tävlingsmomenten skall hållas nere till förmån för 
träning och social samvaro. 

 
P10-12 (P92-94) 7 - manna 
Från P10 (7 manna) och äldre kan grupptränaren nivågruppera träningarna för att tillgodose 
individens behov, nivågruppering sker inom träningsgruppen. Inom varje träningsgrupp finns tre 
matchlag, varav ett lag där de spelare i åldersgruppen som för närvarande kommit längst i sin 
utveckling spelar. I detta lag har ingen spelare sin fasta tillhörighet. Spelar i det laget gör de 
spelare som för tillfället skall motiveras till mer träning och individuell utveckling både socialt och 
fotbollsmässigt. Laget skall i seriespel (S:t Erikscupen) matchas i äldre åldersgrupp om lagens 
kvalitet är så hög att det anses utvecklande. Spelare som för tillfället spelar i de övriga lagen spelar 
mot spelare i samma åldersgrupp. Målsättningen skall vara att så många spelare som möjligt 
kvalificerar sig till någon match mot äldre motståndare.  
I äldsta åldersgruppen, P12, bibehåller man samma organisation, med den skillnaden att det lag 
som spelar mot äldre åldersgrupp spelar i S:t Erikscupens 11-mannaserie. 

 
Intern talangträning 
Intern talangträning genomförs för åldersgrupperna P93-94 enligt talangtränarnas separata 
planering i samarbete med grupptränarna. Detta sker på särskilt avsatt tid, skild från ordinarie 
träningstid. Den interna talangträningens huvudsyfte är att identifiera, utveckla och stimulera de 
mest framstående fotbollsspelarna i respektive åldersgrupp.  
Ansvarig: Marino Miskulin 
Tränare: Riki Simic, Per Nylin 
 
Åldersgruppens verksamhet 
Respektive åldersgrupp beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan & Budget, enligt 
fastställd mall och tidsplan. Verksamhetsplanen skall vara inlämnad senast 15 januari 2004. 
Verksamhetsplanen skall vara undertecknad av gruppledaren samt av ordföranden i 
åldersgruppens föräldraförening. Se även ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för 
budget”. 
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Aktiviteter för åldersgrupperna: 
P12 (-92) 
Träningsläger: Vår: • 3-4 april i Solna. 
 Höst: • Genomförs för hela åldersgruppen under augusti. 
Profilturnering: Sommar: • Örebro cupen. 

      Stockholm Summer Games. 
 Höst: • Sörmlandsbanken Cup, Seven to Eleven Cup. 

• ST-Cupen. 
P11 (-93) 
Träningsläger Vår: • 3-4 april i Solna. 
 Höst: • Genomförs för hela åldersgruppen under augusti. 
Profilturnering: Vår: • AIK Cupen. 
 Sommar: • Örebro cupen.  

• Stockholm Summer Games. 
• 1 turnering/lag. 

 Höst: • Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm. 
• ST-cupen. 

P10 (-94) 
Träningsläger: Vår: • 3-4 april i Solna. 
 Höst: • Genomförs för hela åldersgruppen under augusti. 
Profilturnering: Vår: • AIK Cupen. 
 Sommar: • Örebro cupen. 

• Stockholm Summer Games. 
• 1 turnering/lag. 

 Höst: • Sörmlandsbanken Cup, Katrineholm. 
• ST-cupen. 

P9 (-95) 
Träningsläger: Vår: • 3-4 april i Solna. 
 Höst: • Genomförs för hela åldersgruppen under augusti. 
Profilturnering: 
 

Vår: 
Sommar: 

• AIK Cupen. 
• En turnering/träningsgrupp. 

P8 (-96) 
Träningsläger: Vår: • 3-4 april i Solna. 
 Höst: • Genomförs för hela åldersgruppen under augusti. 
Profilturnering: Vår: • AIK Cupen. 
 Sommar • En turnering/träningsgrupp. 

 
AIK-skolan 
Inom ramen för AIK-skolan kommer det under året att genomförs en aktivitet per åldersgrupp, 
detta görs enligt den utbildningsplan som UK tagit fram. 
 
Övriga aktiviteter 

 
Solna Fotbollskola 
Arrangeras under en vecka i juni för pojkar och flickor 8–12 år. Genomförs i samarbete med 
Råsunda IS och Vasalunds IF. 
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KNATTESKOLAN 
 

Ordförande 5/7 manna pojk:   Bo Gripevall 
Samordnande trän, ansvarig träningsplanering: Jim Nildén 
Kontaktperson:   Joakim Petersson 
Ansvarig för ledarrekrytering och utbildning:  Joakim Petersson 
Kontaktperson för föräldraföreningar:  Agnetha Grad-Mårtensson 

    
Mål 
Målet med Knatteskolan är att vara 90 spelare när de går in i 5-mannaverksamheten. 
 
Syfte 
Syftet med Knatteskolans verksamhet är att skapa ett intresse för fotboll i allmänhet och i synnerhet 
AIK som klubb. Samordnande tränare skall planera träningspassen så att nya ledare skolas in i 
verksamheten på ett sådant sätt att de själva skall kunna leda träningarna själva, enligt AIKs riktlinjer. 

 
Lagorganisation 
I åldersgruppen 6 år bildas träningsgrupper med vardera 30 spelare. 
I varje träningsgrupp skall det finnas 4 – 6 ledare. Spelarna bör redan från början tillhöra sin egen 
åldersgrupp. I åldersgruppen P7 bildas det inom träningsgruppen lag, bestående av 10 spelare. 

 
P7  
Träning:  1 gång/veckan, okt 2003-april 2004 inomhus, april - oktober utomhus. 
Träningsläger:  29.2 Vasalundshallen 
Föräldrarmöte: Januari i Råsundaskolan. Föräldraföreningen bildas. 
Småtting Cup:  Samarrangemang med IFK Viksjö, Täby IS, Edsbergs IF och Bollstanäs.  
Profilcuper:  1 turnering/träningsgrupp  
 
P6  
Träning:  1 gång/veckan, okt 2003-april 2004 inomhus, april - oktober utomhus. 
Träningsläger:  29.2 Vasalundshallen 
Föräldrarmöte: Februari i Råsundaskolan.  

  
 

P5  
Start:  Hagaparken Cup i augusti. 
Träning: 1 gång/veckan. Augusti-oktober utomhus, november-mars 2005 

inomhus. 
Föräldrarmöte: I september i samband med träning, möte i Råsundaskolan. 

 
 

Övergång från knatte till 5-mannaverksamhet sker under ledning av utskottsordföranden och 
samordnande tränaren 5/7 manna pojk. 
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KNATTASKOLAN 
 

Utskottsordförande:   Barbro Fångsjö 
Samordnande trän, ansvarig träningsplanering: Jim Nildén 
Kontaktperson:      Joakim Petersson 
Ansvarig för ledarrekrytering och utbildning:  Joakim Petersson 
Kontaktperson föräldraförening:  Kjell Carlsson 
       
Mål 
Målet med Knattaskolan är att vara 30 spelare när de går in i 5-mannaverksamheten. 
 
Syfte 
Syftet med Knattaskolans verksamhet är att skapa ett intresse för fotboll i allmänhet och i synnerhet 
AIK som klubb. Samordnande tränare skall planera träningspassen så att nya ledare skolas in i 
verksamheten på ett sådant sätt att de själva ska kunna leda träningarna själva, enligt AIKs riktlinjer.   
 
Lagorganisation 
I Knattaskolan bildas lag som bildar underlag för tränings- och tävlingsverksamheten på 5/7 manna 
flick.  
 
F6,7 (97,98) 
Start:  Hagaparken Cup i augusti. 
Träning: 1 gång/veckan. Aug –okt utomhus, okt - mars 2004 inomhus. 
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UTBILDNING 
 

Tränar/ledarutbildning (AIK-skolan för ledare) 
 
Syfte 
Syftet med AIK-skolan för ledare är att utveckla verksamheten genom utbildning av tränare, ledare 
och övriga funktionärer. 
 
Målgrupp 
Samtliga tränare inom AIK Ungdomsfotboll, dvs tränare för Knatteskolan, 5-, 7-, 11-manna pojk- och 
flicklag, lagledare/gruppledare samt övriga funktionärer. Dessutom plan för temautbildningar och 
fortbildning. 
 
Mål 
Samtliga av AIK engagerade ungdomstränare ska genomgå minst en utbildning omfattande minst en 
dag per år. 
 
Utbildningsplan  
 
Avdelning Ålder Utbildning 
   
Knatteskolan 5-7 år Ny i AIK / Träna och leda små lirare* 
   
5-manna 8 år Grundkurs 
 9 år Ungdomstränarkurs 1 (U1) 
   
7-manna 10 år Ungdomstränarkurs 2 (U2) 
 11 år SSS Grundutbildning, 7-manna 
 12 år Seniortränarkurs 1 (Steg 1) 
   
11-manna 13 år SSS Grundutbildning, 11-manna  
 14 år Seniortränarkurs 2 (Steg 2) 
 15 år SSS Vidareutbildning, 11-manna (taktisk träning) 
 16 år Seniortränarkurs 3 (steg 3) 
   
 
Mellan Steg 2 och Steg 3 ska tränare genomgå kurserna Fotbollens träningslära och Fotbollens 
ledarskap. 
 
Ny i AIK / Träna och leda små lirare 
Introduktionskurs för samtliga nya tränare/ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Kursen består av 
två delar: 

- Del 1 Information om bl.a AIK:s verksamhetsidé, mål och organisation samt ledares uppgifter 
och ansvar. Medverkan från ungdomskommittén. 

- Del 2. Träna och leda små lirare* genomförs tillsammans med SamSpel Svealand. Gäller 
endast tränare. 

Tid: januari-februari. 
 
AIK internutbildning 
Tema: Utvecklingsplan för spelare 
Under året genomförs utbildning med inriktning på hur tränarna ska utgå från utvecklingsplanen vid 
planering, genomförande och utvärdering av träningsverksamheten. 
Kursplan på denna utbildning redovisas separat. 
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Tema: Vi spelar ihop 
Under året genomförs en utbildning med inriktning på värdegrunder, moral, respekt och socialt 
beteende. 
Kursplan på denna utbildning redovisas separat. 
 
StFF:s utbildningar 
Kurserna Grundkurs, U1, U2, Steg 1, Steg 2 och Steg 3 genomförs som externa kurser enligt SvFF:s 
anvisningar. AIK anmäler tränare i enlighet med utbildningsplanen. 
 
SamSpel Svealands utbildningar 
Kurserna Träna och leda små lirare, Grundutbildning för 5/7-mannatränare, Grundutbildning för 11-
mannatränare och Vidareutbildning för 11-mannatränare, taktisk träning arrangeras av SamSpel 
Svealands utbildningsgrupp med Rikard Norling, f.d AIK-tränare som instruktör. Även en 
fysträningsutbildning, där Johan Kristoffersson är instruktör kommer att genomföras. 
 
Fortbildning för tränare 
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl.a. följande 
utbildningsanordnare: 

- AIK Internutbildning 
- SamSpel Svealand 
- Stockholms FF 

t.ex Ungdomstränarkurs 3 (U3) 
- SISU 
- Annan utbildningsanordnare 

 
Målvaktstränarutbildning 
AIK:s målvaktstränare ska genomgå följande externa utbildning. 
- P/F 10-12 Målvaktstränarkurs 1 (Mv1) 
- P/F 13-16 Målvaktstränarkurs 2 (Mv2) 
- P/F 17-18 Målvaktstränarkurs 3 (Mv3) 
Detta kompletteras med AIK-internutbildning samt möten med AIK:s målvaktstränargrupp. 
 
Utbildning för FF-ordförande och kassörer 

- FF, ordförande och kassörsutbildning 
Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt 
följande: 
- Informationskväll om ekonomi för samtliga ordförande och kassörer. Tid: januari 
- Utvecklingsdag, för samtliga föräldrarepresentanter. Tid: mars   
- Nya föräldrarepresentanter deltar i Ny i AIK 

 
Temautbildningar 
AIK arrangerar interna utbildningar med aktuella ämnesområden: 

- Skadekurs 
För intresserade tränare och ledare anordnas vid ett tillfälle/år. Dessutom anordnas en 
skadekurs speciellt inriktad på tränare för flicklag. Minst en person i varje tränarteam ska ha 
genomgått denna utbildning.  
Tid: jan-mars. 

 
Utbildningarnas genomförande 
AIK:s interna utbildningar kan genomföras enligt följande 

- Helgkurs eller vardagar där utbildningen genomförs vid ett och samma tillfälle. 
- Studiecirkel i samarbete med SISU. 

 
Ansvar 
Utbildningsansvarig i ungdomskommitténs styrelse är ansvarig för AIK Ungdomsfotbolls utbildning för 
tränare, ledare och föräldrarepresentanter enligt fastställd ansvarsfördelning 
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Ungdomskonsulenten är ansvarig för administration av interna och externa utbildningar samt 
utbildningsregister. 



 36

Spelarutbildning (AIK-skolan för spelare) 
 
Syfte 
Syftet med AIK-skolan för spelare är att den ska ge spelarna ett mervärde under sin tid i AIK och vara 
ett viktigt komplement till den vanliga tränings- och tävlingsverksamheten. 
 
Målgrupp 
Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 7-18 år, (Knatteskolan, 5-, 7-, 11-manna pojk- och 
flicklag). 
 
Mål 
Samtliga åldersgrupper i AIK ska genomföra sin aktivitet inom ramen för AIK-skolan för spelare varje 
år.  
 
Vi spelar ihop - vårt gemensamma ansvar  
God stil, gott uppförande och bra kamratskap är grundläggande värderingar inom AIK 
Ungdomsfotboll. Att förstå och dela våra gemensamma värderingar är en förutsättning för nå insikt i 
begrepp som laganda, regler och rent spel.  
Utbildningsprogrammet "Vi Spelar Ihop" syftar till att ge en gemensam syn på de här frågorna. 
Utbildningen är en grund för AIK-stilen. Alla inom vår verksamhet ska genomgå utbildningen "Vi 
Spelar Ihop". Det är också av yttersta vikt att innehållet i utbildningsprogrammet hålls levande i det 
dagliga arbetet. All verksamhet som bedrivs inom AIK Ungdomsfotboll ska genomsyras av AIK-stilen 
och därför är det avgörande att varje ledare, tränare och vuxen i och kring AIK Ungdomsfotboll 
genom sin kunskap och sitt omdöme bidrar och vägleder våra verksamma ungdomar inom detta 
område. Förutom ökad trygghet bidrar detta till bättre resultat för både för laget och för den enskilde 
spelaren. 
 
Domar- och tränarutbildning 
Intresserade spelare i 11-manna erbjuds att gå utbildning som förberedelse för kommande domar- 
eller tränar/ledarkarriär. 
 
11-manna  13 år Regelkurs 
 14 år Domarutbildning 
 15 år Träna och leda små lirare 
 16 år Grundkurs för tränare 
 17-18 år Ungdomstränarkurs 1 (U1) 
 
Ansvar 
UK:s utbildningsansvarige ansvarar för utveckling, genomförande och utvärdering av AIK-skolan för 
spelare.   
Ungdomskonsulenten ansvarar för administration och information till lagen. 
Lagens tränare och ledare ansvarar för information till spelare och föräldrar och praktiska 
arrangemang vid genomförandet. 
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TURNERINGAR 
 
Styrelseansvarig: Vakant 
11-manna pojk:  Dan Mellberg 
11-manna flick: Dan Mellberg 
5/7-manna pojk: Mikael Jansson 
5/7-manna flick: Magnus Skog 
 
Syfte 
AIK Ungdomsfotboll bedriver egen turneringsverksamhet, dels för att skapa fler tävlingstillfällen för 
egna spelare, dels för att kunna bjuda in samarbetsföreningar och andra föreningar till väl 
arrangerade turneringar. 
 
Policy och riktlinjer 
AIK:s egna turneringar ska genomföras enligt en gemensam AIK-standard avseende inbjudan, 
tävlingsformer, regler, slutspel osv. En detaljerad beskrivning finns i särskild PM, ”Policy och riktlinjer 
för AIK:s turneringsverksamhet”.  
 
Därutöver skall turneringar arrangerade av utskotten inom AIK:s ungdomsfotboll följa vårt eget Vi 
Spelar Ihop koncept. Se vidare i ”Policy och riktlinjer för AIK:s turneringsverksamhet”.  
  
Turneringar 2004 
Under 2004 anordnar AIK med centralt stöd följande turneringar: 
 
Golden Cup 
Inomhus, Solnahallen P12-15 
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg 
 
Girl Star Cup  
Inomhus, Solnahallen, F12-16 
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg 
 
AIK Cupen 
Utomhus  P/F8-11  
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Mikael Jansson (pojklag) och Magnus Skog (flicklag) 
 
Småtting Cup 
Genomförs vid fem tillfällen under året där AIK ansvarar för det första tillfället. P7 (P97). Övriga 
deltagande föreningar är IFK Viksjö, Edsbergs IF, Bollstanäs SK och Bro IK. 
Ansvarig: Arrangeras av åldersgruppen med stöd av turneringsansvarig 
 
Åldersgruppernas turneringar 
Åldersgrupper som önskar att arrangera egna turneringar ska ta med det i sin verksamhetsplan. Alla 
AIK turneringar ska genomföras enligt beskrivning i ”Policy och riktlinjer för AIK:s 
turneringsverksamhet”. 
 
Exempel på sådana turneringar är Mini Cup och Gnaget Cup för pojklag och Knatta Cup för flicklag. 
Ansvarig: Arrangeras av lag/åldersgrupp med stöd av turneringsansvariga 
 
Ansvar 
Arbetet med AIK:s egen turneringsverksamhet samordnas inom arbetsgruppen för turneringar där 
ungdomsstyrelsens turneringsansvarige ingår tillsammans med ansvariga i 5/7-manna pojk, 11-manna 
pojk samt 5/7/11-manna flick-utskotten 
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Stockholm Summer Games 
SamSpel Svealand genomför år 2004 arrangemanget av hela fotbollsturneringen Summer Games, P/F 
8-16. 
AIK kommer som en av 21 föreningar att delta i detta arrangemang vilket samordnas inom 
arbetsgruppen för turneringar och AIK:s lag kommer att delta enligt planering som framgår av 
utskottens verksamhetsplan. 
Övergripande ansvarig: SamSpel Svealand 
Ansvarig inom AIK: Arbetsgruppen för turneringar 
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FÖRÄLDRAFÖRENINGAR 
   
Samordnare:   Maud Elf   
Föräldraföreningsansvariga i utskotten:   
5/7 samt 11-manna flick  Kjell Karlsson (5/7-manna) och 

Gurra Borssén (11-manna) 
11-manna pojk  Christer Westerlund  
5/7manna pojk  Agnetha Grad-Mårtensson 
 
Ledamöter:   Göran Lööv 
   Lasse Pettersson 
 
Mål 
Arbetsgruppen för föräldraföreningar ansvarar för: 

• Att nya föräldraföreningar bildas i de åldersgrupper där sådana saknas. 
• Att vara kontakt mot åldersgruppernas föräldraföreningar. 
• Att företräda föräldraföreningarnas intressen i resp. utskott. 
• Att följa upp att fastställd arbetsordning och av ungdomskommittén 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. I varje åldersgrupp, pojkar respektive flickor, skall det finnas en 
föräldraförening. Föräldraföreningar bildas för pojkar i Knatteskolan (6 år) och för flickor vid 8-års 
ålder. Föräldraföreningen bör minst bestå av en ordförande och en kassör. I 5/7-mannaverksamheten 
skall det finnas en gemensam föräldraförening för respektive åldersgrupp. Inom 11-
mannaverksamheten kan man, om så önskas, istället för att ha en föräldraförening för varje enskilt 
lag i åldersgruppen ha en gemensam ordförande med en kassör för respektive lag. Med tanke på olika 
förutsättningar för lagen, kan man ha en föräldraförening för respektive träningsgrupp 1 och 
träningsgrupp 2. 
 
Nyvalda ordföranden och kassörer kommer inför säsongen att erbjudas utbildning i ekonomi för att få 
kunskap om hur redovisningar till AIK sker och vilka regler som gäller.  
 
Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan med tyngd på ekonomin. Lagets 
verksamhetsplan undertecknas av tränare/ledare samt ordförande i föräldraföreningen.   
Föräldraföreningars uppgift är bl.a. att aktivt arbeta för att planerade aktiviteter utanför planen vid 
turneringar, träningsläger, årsavslutningar m.m. fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Som stöd för arbetet i föräldraföreningarna finns ”Arbetsordning för föräldraföreningar”. Denna 
arbetsordning reglerar hur samspelet mellan föräldraföreningarna och AIK skall fungera. 
Arbetsordningen utdelas till samtliga föräldrar i AIK.  
 
Föräldraföreningsansvariga 
Inom respektive utskott finns minst en föräldraföreningsansvarig. Funktionen är utskottets kontakt 
med föräldraföreningarna och bevakar deras intressen inom utskottet. Föräldraföreningsansvarig 
ansvarar för att samtliga lag/åldersgrupper inom sitt utskotts verksamhetsområde har fungerande 
föräldraföreningar.  
 
Arbetsgruppen för föräldraföreningar 
Arbetsgruppen för föräldraföreningar skall under verksamhetsåret hjälpa till att etablera 
föräldraföreningar i nya åldersgrupper samt aktivt stödja och utveckla befintliga föräldraföreningar i 
alla åldersgrupper 
Arbetsgruppen träffas vid ett antal tillfällen under året för att samordna och utveckla hela 
ungdomsfotbollens föräldraverksamhet. AIK Ungdomsfotboll kommer tillsammans med kommunen 
arrangera Valborgsfirandet i Skytteholmsparken. 
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Arbetsgruppen för föräldraföreningar skall också arbeta för att skapa aktiviteter som kan ge 
ekonomiskt bidrag till åldersgrupperna och AIK Ungdomsfotboll. I detta är ett nära samarbete med 
AIK Fotboll AB särskilt viktigt. 
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SamSpel Svealand 
 
Medverkande föreningar 2004:  
I Stockholmsområdet 
AIK, Edsbergs IF, IFK Lidingö, IFK Viksjö, IFK Österåker, Råsunda IS, Täby IS, Ekerö IK, Rågsveds IF, 
Älvsjö AIK, Sundbybergs IK, FC Café Opera och Bagarmossens BK.  
Utanför Stockholm 
BKV Norrtälje, Eskilstuna City, Värmbols FC (Katrineholm), Nyköpings BIS, Arboga Södra FF, IFK 
Mariehamn, Visby AIK och IK Franke. 
 
SamSpel Svealand är ett samarbetsprojekt som startades 1997 mellan fotbollsföreningar i Stor-
Stockholms-regionen för att utveckla ungdomsfotbollen. 
Som bas för samarbetet ligger en gemensam grundsyn i att bedriva en bred social verksamhet med 
både social fostran och individuell utveckling. 
Under 2002 ombildades SamSpel Svealand till en alliansförening som nu består av 21 
medlemsföreningar och en egen styrelse. För varje år upprättas en särskild verksamhetsplan för 
SamSpel Svealand. 
 
Samarbetet innebär bl.a. gemensamma tränings-, tävlings- och utbildningsaktiviteter. Grupper som 
träffas under året är ordförandena och kontaktpersoner (konsulenter). De grundläggande tankarna 
och riktlinjerna i samarbetet  framgår av följande beskrivning av Syfte och Innehåll. 
 
Syfte 
Syftet med ett samarbete mellan föreningarna är 

• Att skapa goda och långvariga relationer som tillgodoser båda föreningarnas intressen och 
behov. 

• Att skapa ett förhållande där samtliga parter är vinnare. 
• Att skapa goodwill för de samarbetande föreningarna. 
• Att utveckla föreningarnas tränings-, tävlings- och utbildningsverksamhet. 
• Att främja föreningarnas spelar-, tränar- och ledarutveckling. 
• Att främja föreningarnas utveckling av sponsrings- och marknadsaktiviteter. 
• Att främja talangernas utveckling. 
• Att stärka de föreningar som ingår i samarbetet. 

 
Innehåll 
Exempel på aktiviteter som kan genomföras gemensamt eller där en av föreningarna ansvarar för 
aktivitetens genomförande: 
 
Träning 

• Träningsturnering 
Den ena föreningen anordnar träningsturnering (typ klubbmatch) för de båda föreningarna 
alt. träningsturnering för flera föreningar som löper under en längre period (t.ex. Vinterserien) 

• Träningsmatcher 
Föreningarna strävar efter att spela träningsmatcher mot varandra. 

• Förmatcher 
Föreningarnas ungdomslag spelar förmatcher mot varandra i samband med A-lagens 
hemmamatcher. 

• Träningsläger 
Föreningarna kan på sikt anordna gemensamma träningsläger och föreningar som har 
möjlighet kan anordna träningsläger för andra föreningars lag. 

• Målvaktsträning 
AIK erbjuder målvaktstränare från den andra föreningen att medverka på träffar och 
utbildningar med AIK:s målvaktstränargrupp. AIK kan även i viss utsträckning erbjuda speciell 
målvaktsträning för ungdomsmålvakter. 
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Tävling 
• Egna turneringar 

Föreningarna bjuder in lag från varandra till sina egna turneringar. 
• Gemensamma turneringar 

Föreningar kan anordna turneringar för övriga föreningar samt inbjudna lag från andra 
föreningar (t.ex. SamSpel Svealand Cup) Föreningar kan arrangera turneringar för övriga 
föreningar i samarbetet (t.ex. 7-Eleven Cup). 

• Andra turneringar 
Föreningarna kan samordna deltagande i andra turneringar, bl.a. av ekonomiska skäl i 
samband med turneringar utanför Stockholm. 

• Gemensamt lag 
Spelare från samarbetsföreningarna kan bilda ett gemensamt lag och delta i olika enskilda 
turneringar. 

 
Utbildning 

• Grundläggande tränarutbildning 
Grundläggande tränarutbildning genomförs för 5/7-manna resp 11-manna tränare. 

• Intern ledarutbildning 
Föreningarna erbjuder tränare/ledare från andra föreningar möjlighet att medverka på den 
egna interna utbildningen. 

• Vidareutbildningar 
Inom ramen för samarbetet genomförs en kvalificerad vidareutbildning för olika målgrupper 
med olika aktuella ämnen. 
 

Talangutveckling, pojk 
• Talangträning 

Talangträningar genomförs för åldersgrupperna P13-15, där varje förening förfogar över två 
platser vardera.  

• Erfarenhetsutbyte 
Erfarenhetsutbyte för tränare gällande talangutveckling i samband med talangträningarna. 

 
 Under året kommer ansvaret för arrangemangen vid talangträningarna att fördelas enligt följande: 
• P13 (P91) AIK, IFK Lidingö, Edsbergs IF 
• P14 (P90) IFK Viksjö, Täby IS 
• P15 (P89) Ekerö IK, Nyköpings BIS 
Dessutom genomförs talangträningar för P14 och P15-spelare i samarbetsföreningarna och 
inbjudna spelare från andra föreningar där AIK har hela ansvaret för planering, information och 
genomförande. 

 
Talangutveckling, flick 
Ansvaret för aktiviteter gällande flickspelare ligger på en speciell projektgrupp där AIK är 
representerade med talangutvecklaren för 11-manna flick. 
 
Spelarövergångar 
Policy: Spelarövergångar mellan föreningarna sker endast när spelare, föräldrar och båda föreningarna 
är helt överens om övergången enligt fastställd policy. En grundläggande idé vid övergång till AIK, är 
att ungdomsspelare i större utsträckning kan vara kvar i sin moderförening för att om det blir aktuellt 
först i ett senare skede gå över till AIK, som då skall vara det naturliga valet för en talangfull spelare. 
När spelare lämnar AIK får samarbetsföreningarna förhandsinformation om detta. 
 
Information 
Information till AIK:s lag/åldersgrupper om innehållet i samarbetet med föreningarna sker fortlöpande 
under året på stormöten för samtliga ledare.  
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Utvärdering 
Samarbetet utvärderas kontinuerligt under året och inför ett nytt verksamhetsår görs en mer 
omfattande och noggrann utvärdering, där syftet är att ta vara på vunna erfarenheter och ytterligare 
utveckla och fördjupa samarbetet inför kommande år. 
 

 


