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AIK-STILEN

EN RIKTIG AIK:ARE
En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön,
hudfärg, religion, kultur och sexualitet.
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.
Mer information om AIK-stilen och utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop” finns på AIK
Ungdomsfotbolls hemsida www.aik.se
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AIK Ungdomsfotboll – Inför 2007
Hur man än mäter så står vi redan inför en ny utmanande fotbollssäsong. Vårt gemensamma bygge skall
återigen prövas mot den verklighet som dagligen uppenbaras på Skytteholm IP, vid Råstasjöns IP och på
alla andra idrottsplatser under året. Varje höst rannsakas vår gärning och via en backspegel på 2006 har
2007 års verksamhetsplan nu satts på pränt.
Nyckelordet för 2007 stavas utveckling!
För att ytterligare närma oss vår Vision ”Sveriges ledande fotbollsklubb för utbildning och fostran av unga
spelare – hur man än mäter” satsar vi på utveckling inom fler olika områden. Från de allra yngsta till dem
som skall ta klivet in i våra egna A-trupper för herr- och damlagen.
Här följer några ändringar inför 2007. Vi börjar med de yngsta!
•

Knatteskolan
Under 2007 kommer Knatteskolan för pojkar att få en delvis ny organisation under ledning av
samordnande tränaren, Marino Miskulin. Marino skall tillsammans med ett tränar/ledarteam följa
gruppen fram till hösten P6 och under tiden introducera nya föräldratränare. Den tidigare
samordnande tränarrollen för P5-7-manna, dvs upp till 11 år koncentreras nu på upp till 5-manna
t.o.m 9 år.

•

Pojkverksamheten, 7- och 11-manna
Den nye chefstränaren för pojkverksamheten, Elie Mineirij får ett tydligare ansvar för övergången
från 7- till 11-manna och därmed också ett mer uttalat ansvar för att utvecklingen fortsätter i
träningsgrupp 2. Ansvaret för träningsgrupp 1 gäller upp till och med P15 och för träningsgrupp 2
t.o.m P18.

•

Träningsgrupper, 11-manna pojk
I träningsgrupp 1 har vi ca 25-30 spelare och två lag i P12-13 och en nyhet är att vi fr.om 14 år
(P93) endast har ca 18-20 spelare och ett lag i träningsgrupp 1. Träningsgrupp 2 matchar ett 11manna och tre 7-mannalag i P12, två lag i P12-16 och ett lag i P17.

•

U21-grupp, pojk
2007 kommer AIK Fotboll att införa en ny modell för att utveckla spelare 18-21 år för att de ska
ta det sista steget in i vår A-trupp. Det innebär att den tidigare utvecklingstruppen görs om till en
mindre U21-grupp och med en juniortrupp bestående av spelare 16-18 år.

•

Flickverksamheten
Den nye chefstränaren Johan Lager ansvarar för hela flickverksamheten från Knattaskolan till
juniortruppen. AIK Dam FF startar sin verksamhet med ett nybildat div 5-lag för att spelas upp i
divisionerna och vara en del i det naturliga steget över till elitseniorverksamheten
2007 stärker vi också samarbetet mellan flickfotbollen och damlaget bl.a. genom att
chefstränaren också blir sportchef för damerna.

•

Träningsgrupper, 11-manna flick
Inom 11-manna flick har vi en träningsgrupp i varje åldersgrupp med två lag som spelar i S:t
Erikscupen. Jämfört med 2006 är tanken att spelarna i större utsträckning ska tillhöra sin egen
åldersgrupp.

•

AIK Stilen / Vi Spelar Ihop
Inför 2007 görs en nysatsning på Vi Spelar Ihop-programmet som ska fånga upp alla nya spelare
och tränare/ledare samt öka kopplingen mellan den vanliga tränings- och tävlingsverksamheten
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och den sociala aspekten inom ledarskapet, bl.a. genom att alla ansvariga tränare är
huvudansvarig för programmet och till sin hjälp inom gruppen har alla övriga tränare/ledare och
en speciell AIK-stilsansvarig.
•

Hemvist på Skytteholms IP
Tillsammans med AIK Fotboll AB projekterar vi nu en möjlig hemvist på Skytteholms IP för damoch ungdomsfotbollen.

•

Marknad/intäkter
AIK Fotbolls marknadsavdelning förstärks med en person som skall säkerställa marknadsintäkter
för ungdomsfotbollen framöver.

Mer om alla nyheter hittar du som vanligt i årets Verksamhetsplan.
Välkommen till ett nytt utvecklande år för AIK Ungdomsfotboll

Bosse Gripevall
Ordf. AIK Ungdomsfotboll
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Övriga dokument och skrivet material som styr vår verksamhet är:
•

AIK:s utvecklingsplan för unga spelare, (pojkar och flickor)

•

Policy för rekrytering av tränare, ledare och föräldrarepresentanter

•

Policy och organisation för rekrytering av ungdomsspelare

•

Policy för lagens tävlingsverksamhet.

•

Policy och riktlinjer för AIK:s turneringsverksamhet

•

Arbetsordning för föräldraföreningar

•

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering

•

Riktlinjer för budget

•

AIK:s ledarpärm

Verksamhetsplanen finns i sin helhet tillsammans med annan läsvärd information på AIK Ungdomsfotbolls
hemsida, www.aik.se
OBSERVERA!
AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas
utan godkännande av AIK Ungdomsfotboll.

7

VISION
Sveriges ledande fotbollsklubb för utbildning och fostran av unga spelare – hur man än
mäter

VERKSAMHETSIDÉ
Att bedriva en bred fotbollsutbildning och talangutveckling i samarbete med omvärlden.
Inom ramen för AIK-stilen och AIK:s övergripande mål verkar vi för:
•

att erbjuda en kompetent, utåtriktad, socialt präglad fotbollsutbildning och fostran för barn och
ungdom i åldrarna 5 – 18 år

•

att för barn i åldern 5-12 år skapa intresse och känsla för fotboll, laganda och rent spel genom en
pedagogisk och individanpassad tränings- och tävlingsverksamhet.

•

att för ungdomar i åldern 13-18 år ge 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 skapar engagemang och stimulans hos spelare, ledare och
föräldrar.

•

att ha samarbete och utbyte med andra föreningar som tillfredsställer både AIK:s och våra
samarbetsföreningars behov.

•

att samarbeta med skolor på alla nivåer för att underlätta våra spelares studier och för att kunna
erbjuda fotbollsträning på skoltid.

•

att tillsammans med AIK Fotboll AB och andra intressenter skapa långsiktiga relationer och
tillgodose våra ömsesidiga behov.

•

att skapa utveckling genom en stark ekonomi i samarbete med AIK Fotboll AB, Solna kommun
och samarbetspartners.

Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•
•

AIK-stilen – vår ledstjärna i allt
Breddverksamhet - för alla som vill spela fotboll
Talangutveckling - till elitspelare
Samarbete - med föreningar och skolor
En stark ekonomi - för utveckling av verksamheten
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ORGANISATION
AIK Ungdomsfotboll ingår som en del i AIK Fotbollsförening (AIK FF) och leds av Ungdomskommittén
(UK). Ungdomskommitténs ordförande och kassör är ledamöter i AIK FF:s styrelse.
Ungdomskommittén är organiserad i två verksamhetsområden, pojk respektive flick, samt
arbetsgrupperna för utbildning, föräldraföreningar, turneringar/marknad och AIK-stilen.
Verksamhetsansvarig/chefstränare handhar frågor av löpande karaktär och förbereder frågor, som skall
behandlas av UK. Ungdomskommittén 2007 består av ordförande, kassör, cheftstränare för pojkrespektive flickverksamheten samt ansvariga för utbildning, föräldraföreningar, turneringar/marknad och
AIK-stilen. Dessutom är sportchef och ungdomskonsulent adjungerade till UK.
Det finns även en ledningsgrupp som består av ordförande, sportchef, ungdomskonsulent samt
chefstränarna för pojk- respektive flickverksamheterna som handhar frågor mellan UK-mötena.

Fotbollens Ungdomskommitté
Namn

Funktion/ansvar

Bo Gripevall
Göran Lööv
Leif Karlsson
Elie Mineirji
Johan Lager
Vakant
Kenth Marcusson
Marino Miskulin
Per Hägerö
Maria Robarth
Jan Lindh

Ordförande AIK Ungdomsfotboll
Kassör
Sportchef (adj.)
Chefstränare samt verksamhetsansvarig, pojk
Chefstränare samt verksamhetsansvarig, flick
Ungdomskonsulent, utbildningsansvarig (adj.)
Samordnande tränare 11-manna pojk, grupp 2
Samordnande tränare 5-manna pojk
Turneringsansvarig/marknad
Föräldraföreningar
AIK-stilen

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/föräldrar.
Avgiften är 1500:- /år för spelare 13-18 år.
Avgiften är 1000:- /år för spelare 8-12 år.
Knatteskolan 5 till 7 år 500:- år/spelare.
Max avgift för familj: 2500:- år.
Aktivitetsavgiften skall bl.a. medverka till att täcka kostnader för bidrag till lagen (träningsläger,
turneringar, domararvoden etc.), ledararvoden, planhyror och materiel. Aktivitetsavgiften är en
förutsättning för att få träna och spela i AIK Ungdomsfotboll.
Avgiften skall vara inbetald senast 2007-03-31
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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.
Under 2007 erbjuds föräldrar för nya spelare samma möjlighet.
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken ”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls
hemsida www.aik.se

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 1 december). Knatteskolan P/F5
och P/F6 ska inte lämna in några närvarokort, däremot ska P/F7 i Knatteskolan lämna in närvarokort.
Närvarokorten lämnas in till ungdomskonsulenten enligt instruktion i ledarpärmen.

En gemensam AIK profil
Inför säsongen 2006 togs en ny gemensam klädprofil fram i samarbete mellan AIK Ungdomsfotboll och
adidas. Syftet är att dels underlätta för lagen och dels stärka AIK-känslan, det ska synas att det är AIK
som tränar och kommer till matcher. Profilen är baserad på den unika AIK-design som adidas tagit fram
och inga andra föreningar kan nyttja denna. En profilfolder finns framtagen som ytterligare beskriver
erbjudandet.
AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas utan godkännande av ungdomskommittén, alla
tryck på såväl representationsoverall och träningskläder skall godkännas av ungdomskommittén som vid
behov ansvarar för avstämning med AIK Fotboll AB.

Lagmateriel
Lagmateriel tilldelas lagen i form av matchställ samt i form av ett fastställt belopp som kan nyttjas hos
aktuell återförsäljare för det materiel lagen behöver. Materiel får endast väljas från den materielplan som
fastställts.
Notera att ledare som kvitterat ut matchställ är ansvarig för att dessa vid uppmaning återlämnas till AIK
Ungdomsfotboll. Vid avvikelse mellan antalet uthämtade och inlämnande matchställ är åldersgruppen
ersättningsskyldiga med det belopp ersättningsvara kostar. På matchställ får inga egna tryck göras vare
sig namn, nummer eller t ex sponsorer. Matchställen skall samlas in efter varje match/turneringstillfälle
och matchställen får inte lämnas ut till spelarna annat än vid officiella AIK-tillfällen.

Ansvarig: Per Hägerö

Marknad/Arrangemang
Med bildande av AIK Fotboll AB övergick samtliga marknadsfrågor till bolaget. Bolaget har i samverkan
med AIK FF under hösten 2006 startat ett projekt som under 2007 skall leda fram till ett permanent
marknads/försäljningsuppdrag för AIK Ungdomsfotboll. Målet är att tillsammans med bolagets
marknadsavdelning utveckla marknadsprodukter/tjänster specifikt för ungdomsfotbollen.
Följande arrangemang ligger under Ungdomsfotbollen och kommer att bedrivas i projektform:
• AIK-dagen.

Ansvariga: Ungdomskommittén
•

Arrangemang i samband med allsvenska matcher och övriga marknadskontakter/sponsring.

Ansvarig: Lars Pettersson

Seniormatcher
Alla AIK-spelare och ledare går med giltigt spelar- respektive ledarkort in gratis på herr- och damlagens
hemmamatcher. Arbetsuppgifter och aktiviteter vid matcherna, se avsnittet A-lagsarrangemang.
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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 2007 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 2007 ansvarar SamSpel Svealand även för fotbollsturneringen i
Stockholm Summer Games.
Se även avsnittet SamSpel Svealand samt hemsidan www.samspelsvealand.se.
Medverkande föreningar 2007:
I Stockholmsområdet:
AIK, Edsbergs IF, IFK Lidingö, IFK Viksjö, IFK Österåker, Råsunda IS, Täby IS, Tullinge TP, Ekerö IK,
Rågsveds IF, Älvsjö AIK, Sundbybergs IF, Bagarmossens BK, Norrtulls SK och Hässelby SK
Utanför Stockholm:
Nyköpings BIS, Arboga Södra IF, Enköping SK, IFK Mariehamn, Sunnersta AIF och Gamla Upsala SK
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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
genomförd verksamhet för att få erfarenheter inför framtiden.
Möten som ska genomföras med AIK FF:s styrelse, ungdomskommittén (UK), ledningsgrupp och
stormöten samt möten med olika tränargrupperingar (samordnande tränare, tränarmöten för alla tränare
och åldersgruppsmöten) 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: två-tre gånger på våren och två-tre gånger på hösten och utöver det vid behov.
Styrelsen har till uppgift att fastställa övergripande vision, verksamhetsidé samt sportsliga och
ekonomiska resultatmål. I början av september genomförs en konferens som start på
verksamhetsplaneringen inför nästkommande år.
Ungdomskommittén (UK)
Ansvarig: Ordförande AIK Ungdomsfotboll
Målgrupp: UK består av ordförande, kassör, sportchef, ungdomskonsulent, chefstränare för pojk- och
chefstränare för flickverksamheten samt ansvariga för arbetsgrupperna för utbildning, AIK-turneringar,
föräldraföreningar och AIK-stilen.
Mötesfrekvens: en gång/kvartal
UK-mötena har följande innehåll:
- Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
- Ekonomi, med genomgång av budget, resultatuppföljning, likviditet
- Rapport från chefstränare, ansvariga för arbetsgrupperna och ungdomskonsulent om genomförd
och kommande verksamhet
- Strategiska, långsiktiga utvecklingsområden
- Förberedelse inför styrelsemöten
Ledningsgrupp
Det finns även en mindre ledningsgrupp som arbetar på uppdrag av UK med kontinuerliga möten vid
behov för avstämning och hantering av aktuella frågor mellan UK-mötena.
Ledningsgruppen består av UK ordförande, kassör, sportchef, ungdomskonsulent, chefstränare pojk och
chefstränare flick samt marknadsansvarig.
Mötesfrekvens: en gång/månad
Sportråd
Inom AIK Fotboll finns ett sportråd A som hanterar A-lagets tränings, tävlings –och
rekryteringsverksamhet och ett sportråd U som har motsvarande uppdrag för AIK Ungdomsfotboll.
Sportchefen för ungdomsfotbollen deltar i båda dessa forum vilket skapar en närhet och samordning av
hela verksamheten inom AIK Fotboll (”från A till U”). I övrigt består ungdomsfotbollens sportråd av
chefstränare på pojk- respektive flickfotbollen samt tränare för U21- och juniortrupp.
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Stormöten
Ansvarig: Ungdomskonsulenten
Målgrupp: Samtliga tränare, ledare och övriga funktionärer samt föräldrar till alla spelare inom AIK
Ungdomsfotboll.
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten.
Mötet på våren genomförs som upptaktsträff inför tävlingssäsongen (12 mars) och mötet på hösten är en
planeringsträff med presentation av verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår (26
november). Då genomför även föräldraföreningarna sina årsmöten. Stormötena genomförs med
gemensam information för alla tränare, ledare och föräldrar samt därefter separata föräldramöten i resp.
grupp.
Samordnande tränarmöten
Ansvarig: Chefstränaren för pojk- resp flickverksamheten
Mötesfrekvens: två gånger på våren och två gånger på hösten
Mötena innehåller rapporter med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för spelare från resp.
samordnande tränare gällande genomförd och kommande tränings- och tävlingsverksamhet samt
rekryteringsverksamhet gällande tränare/ledare och spelare.
Tränarmöten
Ansvarig: Chefstränare/samordnande tränare
Målgrupp: Samtliga tränare inom AIK Ungdomsfotboll
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten
Syftet med dessa möten är utvärdering av genomförd verksamhet, planering av kommande verksamhet
med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare och gruppernas verksamhetsplaner
Mötena genomförs i två delar, dels i storgrupp med samtliga tränare, dels uppdelat på resp
verksamhetsområde (11-manna pojk, grp 1 resp grp 2, 5/7-manna pojk samt 5/7/11-manna flick).
Åldersgruppsmöten och Lagmöten
Ansvarig: Chefstränare/samordnande tränare
Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive åldersgrupp, samt AIK-stilsansvariga och
ordförande/kassör i föräldraföreningarna.
Mötesfrekvens: en gång/våren och en gång/hösten
- 11-manna träningsgrupp 1 och 2
Mötena genomförs i två delar:
1. Gemensamt möte för träningsgrupperna inom åldersgruppen
2. Separata möten för träningsgrupp 1 och 2
Utöver åldersgruppsmöten så träffar chefstränare/samordnande tränare respektive lag två gånger per år i
så kallade Lagmöten.
Mötesfrekvens: två gånger/våren och två gånger/hösten
- 5/7/11-manna flick och 5/7-manna pojk

Tidsplan, mötesfrekvens
Möten inom AIK Ungdomsfotboll genomförs dels med ungdomskommitté/ledningsgrupp dels stormöten
för alla verksamma inkl alla föräldrar samt med olika tränarkategorier så att de fungerar som uppföljning
av verksamheten 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. Mötena med UK (onsdagar kl. 08.00-10.00) och ledningsgrupp (måndagar kl. 10.00-11.30)
genomförs på dagtid. Planeringskonferensen genomförs fredag-lördag. Övriga möten genomförs på
kvällstid.
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Möten med UK

Våren: v4 (24.1), v20 (16.5)
Hösten: v33 (15.8), v41 (10.10)

Möten med ledningsgrupp

Våren: v4, 8, 12, 16, 20, 24 (måndagar)
Hösten: v33, 37, 42, 46, 50 (måndagar)

Möten med Sportråd

Våren: v6, 10, 14, 18, 22 (tisdagar)
Hösten: v35, 40, 44, 48 (tisdagar)

Planeringskonferens

Hösten: v36 (7-8.9)

Möten med tränare, ledare och föräldrar
- Stormöten
Våren: v11 (12.3)
Hösten: v48 (26.11)
Möten med tränare
- Tränarmöten
- Samordnande tränare

- Åldersgruppsmöten 11-manna
- Lagmöten 11-manna

Våren: v4 (22.1)
Hösten: v43 (22.10)
Våren: v2, 15
Hösten: v34, 41
Våren: v12-14
Hösten: v37-38
Våren: v2-4 (i samband med Vi spelar ihop-planering, se sidan 40)
Hösten: v41-42

- Åldersgruppsmöten 5/7/11manna flick och 5/7-manna pojk Våren: v2-4 (i samband med Vi spelar ihop-planering, se sidan 40)
v12-14
Hösten: v37-38, v41-42
Kalendarium för aktuella aktiviteter finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aik.se
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INFORMATION
AIK Ungdomsfotbolls informationsstrategi kan delas in i sätt och kanaler och ser enligt följande:

Sätt
Internt – Information till och från lagens/åldergruppernas tränare, ledare och
föräldraföreningsrepresentanter samt ungdomskommitté och kansli.
Externt – Information till och från andra föreningar, förbund och andra intressenter.

Kanaler
De olika kanaler som används är AIK:s hemsida, AIK:s nyhetsbrev, e-postutskick och brevutskick.
Hemsidans rubriker är följande:
• Kontakta AIK Ungdomsfotboll
• Aktuell information
• Kalendarium
• AIK Ungdomsfotboll - en presentation
• Verksamhetsplan 2007
• AIK stilen
• Föräldrainformation
• Läkaren har ordet
• SamSpel Svealand
• AIK i skolan
• Turneringar
• Ungdomsnytt
• Lagens hemsidor*
• AIK:s segrar i S:t Erikscupen
• Ungdomsfotbollens historia
• AIK:are - från start till mål
* Lagen ska använda www.sportnik.com som hemsida för information till spelare, föräldrar m fl. AIK FF
betalar de fasta kostnaderna till Sportnik. Riktlinjer för hur lagens hemsidor kan se ut och får innehålla
finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aik.se. Varje hemsida ska ha en ansvarig som är
kontaktperson mot AIK Ungdomsfotboll samt lägger in central information kontinuerligt.
För att komma till AIK Ungdomsfotboll på www.aik.se ska du göra enligt följande:
Gå in på http://www.aik.se klicka på fliken ”FOTBOLL” och klicka därefter på länken ”UNGDOM” i
vänsterkanten.
Ansvar:
Ungdomskonsulenten ansvarar för all information och är ansvarig för att fördela den rätt.
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EKONOMI
Allmänt
AIK FF´s ekonomi är i balans och visar t o m ett visst överskott för 2006.
Detta tack vare stora insatser av samtliga inblandade parter, d v s föräldraföreningar, kanslipersonal m fl.
Under året har vi även lyckats genomföra ett stort antal aktiviteter för att generera ”nya” intäkter till vår
verksamhet, som t ex AIK Cupen, dynförsäljning mm. Dessa aktiviteter har gjort det möjligt för oss att
genomföra vårt deltagande i Gothia Cup, finansiera extra träningstider, dvs aktiviteter som vi egentligen
inte kunnat genomföra utan dessa extra intäkter.
AIK FF har även deltagit i den nyss genomförda riktade aktieemissionen i AIK Fotboll AB. Detta för att
kunna bibehålla vår röstmajoritet i idrottsaktiebolaget som är kravet från RF vad gäller idrottsaktiebolag.
Vi har höga ambitioner gällande kvalitet på vår verksamhet, men det kostar. Allt detta sammantaget gör
att vi behöver bli bättre på att säkerställa de intäkter som vi räknar med som en grundplåt i vår
verksamhet, samt naturligtvis även kunna hålla ökande kostnader i schack gällande t ex
idrottsmaterial, planhyror, m m
När vi nu går in i verksamhetsåret 2007, så gör vi det utifrån en stabil ekonomisk plattform, men där det
kommer att ställas stora krav på oss att för att hålla våra kostnadsramar, samt också att kunna optimera
de intäkter vi i förväg vet att vi kan generera dvs LOK och aktivitetsstöd (statligt o kommunalt),
deltagaravgifter etc.
Inom AIK FF kommer vi under 2007 även att fortsätta vårt jobb med att försöka bygga upp ett eget
kapital som förhoppningsvis kommer att kunna ge oss en större handlingsfrihet vad gäller olika typer av
nysatsningar inom vår verksamhet inför kommande år.
Några exempel på våra centrala ekonomiska åtaganden under 2007:
Chefstränare för flickverksamheten
AIK anställde under 2006 en chefstränare för flickfotbollen och den ekonomiska satsningen på utveckling
av flickfotbollen fortsätter under 2007.
Vinterträning
2007 kommer vi att fortsätta satsningen på vinterträning på uppvärmt konstgräs för i förstahand 11mannalag, samt om det finns möjlighet även i viss utsträckning erbjuda de äldre 7-mannalagen.
Stockholm Summer Games
2007 kommer AIK via sitt engagemang i ”Samspel Svealand” åter att vara medarrangör av Stockholm
Summer Games fotbollsturnering. Målsättningen är att AIK skall delta med lag i samtliga åldersgrupper.
AIK kommer centralt att subventionera lagens anmälningsavgifter.
Utökad satsning på samarbete med skolan i Solna och Sundbyberg
Fortsatt utveckling av verksamhet och ansvar för fotbollsprogrammet både på Löfströms Gymnasium och
Solna Gymnasium. Denna satsning inkluderar även grundskolorna Råsundaskolan och Ärvingeskolan,
Kista.
För att säkerställa en fortsatt stabil ekonomi, med god kontroll så kommer vi under 2007 införa nya regler
för lagen/grupperna gällande spelarnas aktivitetsavgifter samt redovisning av närvarokort för att därmed
kunna styra upp vår ekonomi ytterligare.
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Aktivitetsavgifter
Detta är avgifter som varje spelare i AIK erlägger för att spela i AIK. För att kunna skicka ut
inbetalningskort till varje aktuell spelare, så kräver AIK att ansvariga för laget/gruppen informerar AIK om
aktuell spelartrupp/laglista. Idag fungera detta ganska bra, men kan bli betydligt bättre.
Aktivitetsavgiften skall erläggas av samtliga spelare.
Avgiften är: 1500:-/år och spelare - 11-manna
(13–18 år)
1000:-/år och spelare – 5 o 7-manna (8–12 år)
500:-/år och spelare – Knatteskolan (5-7 år)
max 2500:-/per år för familj
Aktivitetsavgiften ska bl a medverka till att finansiera bidrag till lagen – se Lagbudget 1, ledararvoden,
planhyror, materiel etc.
Betald aktivitetsavgift är en förutsättning för att få träna och spela i AIK Ungdomsfotboll. Avgiften skall
vara inbetald till AIK senast 2007-03-31.
Närvarokort
Närvarokort är underlag för vår ansökan för att erhålla LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd från stat och
kommun). Idag är kvaliteten ytterst varierande på hur lagen/grupperna rapporterar in dessa närvarokort,
samt även tveksamt om lagen/grupperna verkligen rapporterar in samtliga genomfördas aktiviteter för
samtliga lag/grupper.
Lagbidrag
För verksamhetsåret 2007, så inför vi därför ett delvis nytt system för att säkerställa intäkter från
aktivitetsavgifter samt statligt och kommunalt aktivitetsstöd, samt kopplar detta till lagbidraget.
Redovisning av utlägg för utbetalning av lagbidrag skall ske vid två tillfällen:
•

1: a redovisning/utbetalning
- 15 juni
Villkor: - Komplett spelarlista inlämnad på kansliet senast 07.01.15, samt ev.
kompletteringar senast 07.01.31.
- Kompletta/korrekta närvarokort inlämnade för perioden 06.12.01 – 07.06.15
- Maximalt 50% av lagbidraget utbetalas

•

2:a redovisning/utbetalning
- 1 december
Villkor: - Kompletta/korrekta närvarokort inlämnade för perioden 07.06.16 – 07.11.30
- Resterande 50% av lagbidraget utbetalas

Riktlinjer för lagens/åldergruppernas budget
För att kunna hålla kontroll på våra löpande kostnader och våra utbetalningar till lagen, så har vi ett antal
”kontrollstationer på vägen”. Vad detta innebär för lagen finns beskrivet i PM Riktlinjer för budget och

redovisning.
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A-LAGS ARRANGEMANG
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.
Ekonomisk ersättning utgår dels till UK, dels till aktuell åldersgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Parkeringspersonal, kaffeservering, reklamskyltar, familjeläktare, flygbladsutdelning, Gnagisland etc.

Ansvarig: Larsse Pettersson
Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till åldersgrupperna av följande ansvariga:

Arrangemang:

Lasse Pettersson, Maria Robarth

A-lags matcher Herr
”Bollkallar”
P14 är ”Bollkallar” vid herrarnas hemmamatcher på Råsundastadion.

Ansvariga: Tomas Lindgren/Stefan Almqvist

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.

Ansvariga: Tomas Lindgren/Stefan Almqvist

A-lags matcher Dam
”Boll-Lisor”
F13
”Boll-Lisor” vid damernas hemmamatcher på Skytteholms IP

Ansvariga för fördelningen: Matchansvarig dam/chefstränare flick

Matchens Knatta
Vid damernas matcher på Skytteholm utses matchens Knatta.

Ansvarig: Matchansvarig dam/chefstränare flick

Förmatcher
Ambitionen är att spela förmatcher på Råsundastadion och Skytteholms IP för våra 5/7-mannalag (P/F812).

Ansvariga: Turneringsansvarig

Entréer
Alla spelare med giltigt spelarkort äger rätt till fri entré till våra representationslags hemmamatcher.

Ansvariga: Lasse Pettersson/Ungdomskonsulenten
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FLICKVERKSAMHETEN
Chefstränare/Verksamhetsansvarig:
Samordn.tr. 5/7-manna:
Ekonomi:
Utbildning:
Turneringar:
Föräldraföreningar:

Johan Lager
Vakant
Göran Lööv
Ungdomskonsulenten
Per Hägerö
Vakant

Organisation
Träningsgrupper
•

Juniortrupp (F16-18), en träningsgrupp, med fyra träningar per vecka.

•

F15, en träningsgrupp, med tre-fyra träningar per vecka.

•

F14, en träningsgrupp, med tre-fyra träningar per vecka.

•

F13, en träningsgrupp, med tre träningar per vecka.

•

F12, en träningsgrupp, med tre träningar per vecka.

•

F11, en träningsgrupp, med två-tre träningar per vecka.

•

F10, en träningsgrupp, med två träningar per vecka.

•

F9, en träningsgrupp, med två träning per vecka.

•

F8 en träningsgrupp, med två träning per vecka.

•

F7 en träningsgrupp, med en-två träning per vecka.

•

F5-6 två träningsgrupper, med en träning per vecka.

•

Verksamheten skall bedrivas enligt en modell som utvecklar den enskilde individen.

•

Sammansättningen per åldersgrupp skall inte vara statisk.

•

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.

Lagorganisation
• Juniorlag
• F15
• F14
• F13
• F12
• F11
• F10
• F9
• F8

Två lag, ett i div.5 (AIK DFF) samt ett lag i F17/18 i S:t Erikscupen
Tre lag i S:t Erikscupen, 2 st i F15 och ett i F16
Två lag i S:t Erikscupen, F14
Ett lag i S:t Erikscupen , F13
Två 7-mannalag i S:t Erikscupen
Två 7-mannalag i S:t Erikscupen
Två 7-mannalag i S:t Erikscupen
Tre 5-mannalag i S:t Erikscupen
Tre 5-mannalag i S:t Erikscupen
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Tränar/ledarorganisation
I träningsgrupper med två lag skall det om möjligt finnas följande tränar/ledarorganisation:
– Tränare 1
- övergripande ansvarig, matchar lag 1
- Tränare 2
- ass. tränare, matchar lag 2
- Tränare 3
- ass tränare/individuell tränare.
- Tränare 4
- tränare med ansvar för målvaktsträning, en gemensam för två åldersgrupper
- Lagledare
- det skall finnas en lagledare för resp. lag eller en lagledare för hela gruppen
I träningsgrupper med ett lag ska det finnas följande tränar/ledarorganisation:
– Tränare 1
- övergripande ansvarig
- Tränare 2
- ass. tränare
– Lagledare
- det skall finnas en lagledare för laget
– Målvaktstränare - en gemensam för två åldersgrupper

Mål
Övergripande mål för flickverksamheten är att under året utbilda spelare på ett sådant sätt att vi på sikt
kan trygga en viss del egen återväxt till seniorlaget. Därutöver är det övergripande målet att förbereda
spelarna för träning och spel i AIK:s utvecklingstrupp, vilket innebär att den enskilde spelarens individuella
utveckling prioriteras före lagens resultat.
• Rekrytera erforderligt antal spelare och ledare till två lag per åldersgrupp vid övergång till 11manna.
• Genomföra utbildningsplan för ledare/tränare.
• Upprätthålla ett utbyte med samarbetsföreningarna.
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt AIK:s utvecklingsplan för spelare.
• Utveckla rotationsträningen enligt flickverksamhetsmodellen.
• Genomföra intern spelarutbildning enligt AIK-skolan.
Tävlingsverksamhet
• Juniorlaget skall genomföra seriespel i div 5 med målsättningen uppflyttning till div.4 säsongen 2008.
• I åldersgrupperna F13-F15 skall ett lag kvalificera sig för minst semifinal i S:t Erikscupen.
Tävlingsverksamhet övrigt
• AIK skall representeras av ett lag i F90 och F92 kval till Inomhus-SM, detta sker via spel i ST-cupen.
Lagen tas ut av chefstränaren tillsammans med lagens tränare. Lagen skall bestå av de bästa
spelarna föreningen kan ställa upp med oavsett ålder. Se ”Lagens verksamhet”.
Talangutveckling
• Minst en spelare i F15 skall vara kvalificerad för landslagsläger.
• Minst tre spelare i F15 och en spelare F16 skall vara kvalificerade för distriktslaget.
• Minst fyra spelare i F14 skall vara kvalificerade för Bosölägret.
• Minst tre spelare i F15-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s Juniorlag kommande säsong.
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta externa spelare upprättas och genomförs.

Egna arrangemang
Inomhus
• AIK Girl Star Cup genomförs enligt plan i projektform.
Utomhus
• AIK Cupen genomförs enligt plan i projektform.
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Övergripande verksamhet
Verksamhetsplan, budget och organisation
•

Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna skall vara fastställda senast 2007-01-31.

•

Fastställd budget skall hållas.

•

Lagorganisation skall vara klar senast 2007-01-31.

•

Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner.

•

Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2007-03-31.

Utbildning
AIK-skolan för tränare/ledare och spelare finns och genomförs. Samtliga tränare/ledare och spelare skall
deltaga i utbildningen ”Vi spelar ihop” enligt plan.
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av ungdomskonsulenten.
Ungdomskonsulenten ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad
utbildningsplan.
Vi spelar ihop/AIK-stilen
Inom ramen för Vi spelar ihop/AIK-stilen kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per
åldersgrupp vilket hanteras av gruppens AIK-stilsansvarig. Dessa aktiviteter kan ersätta ordinarie
träningar.
Turneringar
• AIK deltar i särskilt utvalda turneringar, Profilturneringar, som har hög kvalitet och bra organisation.

Se även beskrivning i ”Policy för lagens tävlingsverksamhet".

•

Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen
verksamhetsplan.

•

Samtliga lag deltar i Stockholm Summer Games och samtliga lag F95 och äldre deltar i Gothia cup.

•

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

•

Projektgrupp bestående av representanter för berörda åldersgrupper ansvarar för planering,
genomförande, samt uppföljning av AIK Cupen för F96 - 99.

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.
• AIK-Cupen
Samtliga F9-F11 lag deltar i AIK:s egen stora utomhusturnering, AIK Cupen.
Föräldraföreningar
Ansvariga för lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande
föräldraföreningar. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd "Arbetsordning för
föräldraföreningar" (Se även avsnittet Föräldraföreningar).
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Föräldramöten
Föräldramöte med lag/åldersgrupp skall genomföras.
Förslag till mötesordning är:
Februari: Presentation av lagets/åldersgruppens verksamhetsplanering och budget.
Maj:
Detaljplanering angående sommaraktiviteter presenteras.
Nov:
Utvärdering av säsongen, start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse.
Genomförs i samband med stormöte

Ansvariga: Lagens tränare och ledare/föräldraföreningen

Åldersgruppsmöten
Möten med tränare, lagledare, AIK-stilsansvariga och representanter från föräldragruppen skall
genomföras minst fyra gånger under säsongen, två gånger under vårsäsongen och två gånger under
höstsäsongen. Mötesförslag är: Vad har hänt, var står vi i laget och hur går vi vidare.

Ansvarig: Chefstränare

Målvaktsträning
Speciell målvaktsträning skall genomföras kontinuerligt under 2007 antingen av enskilda målvaktstränare
för varje grupp eller av en gemensam målvaktstränare för 11-manna flicklag. Plan för målvaktsträning
utarbetas av målvaktstränaren.

Ansvarig: Målvaktstränare

Övergång från 7- till 11-manna, F12
F12-lagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna.

Ansvarig: Chefstränare

Talangutveckling
Intern talangutveckling
För F10- DJ
• Rotationsträning med lag i äldre åldersgrupp.
• Genomförs inom ramen för ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet med utgångspunkt från ”AIK

utvecklingsplan för spelare”.

För F13-F14
• Talanggrupp enligt projektplan.
• Talangträningar genomförs under året där externa provspelare kan bjudas in.

Ansvarig: Chefstränare

Extern talangutveckling
Spelare kommer att inbjudas till talangträning med spelare från samarbetsföreningarna. Genomförs inom
ramen för SamSpel Svealand.
F12-13
F14-15

Ansvarig: Chefstränare

Rotationsträning
Rotationsträning genomförs för åldersgrupperna F10-Dam enligt planering i samarbete mellan
ansvariga tränare och chefstränare fick. Denna träning sker t ex under tvåveckorsperioder med 2-3
spelare åt gången. Rotationsträningens huvudsyfte är att utveckla och stimulera de mest framstående
fotbollsspelarna i åldersgruppen.
Övergripande ansvar för uttagningen för rotationsträning har ansvarig tränare i samråd med
chefstränaren. Ansvariga tränare ska utvärdera spelarnas insatser och eventuella fortsättning med
rotationsträning till chefstränaren.

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

Övergripande ansvarig för spelarrekrytering: Chefstränare

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.

Ansvarig: Chefstränare

Lagens verksamhet
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och Budget enligt fastställd mall och tidsplan.
Lagens verksamhetsplan och budget skall vara inlämnad senast 15 januari, 2007. Verksamhetsplanen
och budget skall vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för åldersgruppens föräldraförening.
Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för budget och redovisning”.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar, elitprofilturneringar samt övriga
turneringar enligt egen planering. Se även dokument ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”.
Profilturneringar
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat
motstånd. Se nedan.
Elitprofilturneringar
I ett fåtal turneringar, s k elitprofilturneringar ligger ett tydligt fokus på att matcha lagen för att nå
optimala resultat. Under 2007 gäller det för följande turneringar:
F12-17 Gothia cup, F14 Mästarcupen, F15 Örebro Elit cup och F15, F17 Inomhus SM.

Juniorlag:

Inomhus:
ST-cupen (SM-kval F90)
Nike Cup Senior
Tipscupen Senior

Utomhus:
Stockholm Summer Games
Gothia Cup F17

F15 (F92)

Sörmlandsbanken Cup F91/92 Stockholm Summer Games
Gothia Cup
ST-cupen (SM-kval F92)
AIK Girl Star Cup
Örebro Elite cup
Kronfågel Cup

F14 (F93)

Sörmlandsbanken Cup F93/94 Mästarcupen
ST-cupen
Stockholm Summer Games
AIK Girl Star Cup
Gothia Cup
Kronfågel Cup

F13 (F94)

Sörmlandsbanken Cup F93/94 Stockholm Summer Games
ST-cupen
Gothia Cup, Örebro Elite Cup
AIK Girl Star Cup
Kronfågel Cup

F12 (F95)

Sörmlandsbanken Cup F95/96
ST-cupen
AIK Girl Star Cup
Boxer Invitation 7-manna

Stockholm Summer Games
Gothia Cup
Kronfågel Cup
7 to Eleven cup
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F11 (F96)

Sörmlandsbanken Cup F95/96 Stockholm Summer Games
Aros cupen
ST-cupen
Kronfågel Cup
AIK Cupen

F10 (F97)

ST-cupen

Stockholm Summer Games
Aroscupen
AIK Cupen

F9 (F98)

ST-cupen

Stockholm Summer Games
AIK Cupen

Ovanstående planering gäller för åldersgruppens utvecklingslag. I de träningsgrupper som har tillräckligt
med spelare för två lag bestäms turneringsdeltagandet i samråd med chefstränaren.
Deltagande i Aroscupen samordnas mellan F96 och F97.
11-manna lagens deltagande i Gothia Cup samordnas i samråd med chefstränare.
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till samordnande tränare efter genomförda
profilturneringar. Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med samordnande tränare
innan deltagande.
Träningsläger
• 11 manna lagen genomför träningsläger enligt egen planering, i samråd med chefstränare inför
vår- respektive höstsäsong
• 5/7 manna lagen genomför träningsläger 24-25 mars i Solna samt under hösten enligt egen
planering, i samråd med chefstränare.

Övriga aktiviteter
Solna Fotbollskola
Arrangeras 18-21 juni för pojkar och flickor 8–12 år. Genomförs i samarbete med Råsunda IS och
Vasalunds IF.
Damlaget
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.

24

11-MANNA POJK VERKSAMHETEN
Chefstränare/Verksamhetsansvarig:
Samordnande tränare grp 2:
Ekonomi:
Utbildning:
Turneringar:
Föräldraföreningar:

Elie Mineirji
Kenth Marcusson
Göran Lööv
Ungdomskonsulenten
Dan Mellberg (projektledare Golden Cup)
Maria Robarth

11-manna pojk
AIK:s 11-manna verksamhet är indelad i träningsgrupp 1 och 2.
Träningsgrupp 1 har en tydlig inriktning på individuell utveckling för att fostra kommande elitspelare.
Detta görs utöver AIK: s ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet i samarbete med utvalda skolor som
möjliggör flera träningstillfällen och utökad synkronisering med övrig skolverksamhet.
Träningsgrupp 2 har även den en verksamhet som är inriktad på att utveckla alla spelares individuella
fotbollskunnande. Verksamheten söker också ta vara på missade eller senare utvecklade talanger, men
också på att fostra AIK:are som på ett eller annat sätt arbetar vidare i föreningen efter avslutad
spelarkarriär. För den totala verksamheten är det av betydelse att kommunikationen mellan tränare och
ledare i träningsgrupp 1 och 2 är god.
Spelare som tillhör en träningsgrupp kan delta i träningar och matcher även med den andra träningsgruppen efter överenskommelse mellan tränarna.
Efter tävlingssäsongen ska ett antal spelare i träningsgrupp 2 erbjudas möjlighet att kvalificera sig för
grupp 1 inför kommande säsong genom att delta i träningsgrupps 1:s träning. Samordnande tränaren
ansvarar för att rätt spelare ges möjlighet.
Permanent överflyttning av spelare mellan träningsgrupperna skall alltid föregås av individuella samtal
med spelare och föräldrar.
All träningsverksamhet bedrivs enligt riktlinjerna i ”AIK:s utvecklingsplan för spelare”.

11-manna träningsgrupp 1
Organisation
Träningsgrupper
• Juniortruppen består av ca 18-20 spelare födda 89-91, ett lag med fem-åtta träningar/vecka.
• PA-truppen består av ca 18-20 spelare födda 91-92, ett lag med fem-sex träningar/vecka.
• P15, en träningsgrupp med ca 18-20 spelare, ett lag med fyra-fem träningar/vecka.
• P14, en träningsgrupp med ca 18-20 spelare, ett lag med tre-fyra träningar/vecka.
• P13, en träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med tre-fyra träningar/vecka.
• P12, en träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med tre-fyra träningar/vecka.
Lagorganisation
Följande lag finns under 2007 i 11-manna pojk träningsgrupp 1-verksamheten:
Juniorallsvenskan (JA)
Pojkallsvenskan (PA)
P15:1
P14:1
P13:1, P13:2
P12:1, P12:2
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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, J-truppen samt P12-15.
Övergripande mål för verksamheten är att förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s
seniorverksamhet, 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
• Laget i juniorallsvenskan skall kvalificera sig för slutspel i juniorallsvenskan.
• Laget i pojkallsvenskan 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 P11-P14 skall ett lag/åldersgrupp delta i Golden Cup.
Talangutveckling
• Minst en spelare i P15 och en spelare i P16 skall vara kvalificerade för landslag.
• Minst tre spelare i P15 och tre spelare i P16 skall vara kvalificerade för distriktslaget.
• Minst fem spelare i PA-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s J-trupp inför kommande säsong.
• Minst sju spelare i P15-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s PA-trupp inför kommande säsong.
• Talangträningar genomförs enligt plan.
• Utvecklingsgruppens träningar 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
• P17 (P90), en träningsgrupp med ca 20-25 spelare, ett lag med ca tre träningar/vecka.
• P16 (P91), en träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med ca tre träningar/vecka.
• P15 (P92), en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med ca tre träningar/vecka.
• P14 (P93), en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med ca tre träningar/vecka.
• P13 (P94), en gemensam träningsgrupp med ca 25-30 spelare, två lag med ca tre träningar/vecka.
• P12 (P95), en gemensam träningsgrupp med ca 40-50 spelare, ett 11-mannalag och tre 7mannalag med ca tre träningar/vecka.
Lagorganisation
Följande lag finns under 2007 i 11-manna pojk träningsgrupp 2-verksamheten:
P17
P16:1, P16:2
P15:2, P15:3
P14:2, P14:3
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P13:3, P13:4
P12:3
Tränar/ledarorganisation
I varje träningsgrupp med två lag skall det finnas följande tränar/ledarorganisation:
- Tränare 1
- övergripande ansvarig.
- Tränare 2
- ass tränare.
- Tränare 3
- ass tränare/individuell tränare.
- Lagledare
- skall finnas en lagledare för hela gruppen
- Målvaktstränare, en gemensam för lag i träningsgrupp 2 alt träning med träningsgrupp 1.

Mål
Träningsgrupp 2 (P12-18)
Övergripande mål är att utbilda ungdomarna till bra fotbollsspelare som kan fortsätta som seniorspelare.
Ett annat mål är att ta vara på missade eller sent utvecklade talanger till träningsgrupp 1. Istället för att
spelare slutar med fotbollen har AIK en träningsgrupp 2 som kan ge en god fotbollsutbildning, vilket kan
generera framtida tränare, ledare och domare. 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. Rotationsträning mellan åldersgrupperna kommer att
förekomma under 2007. All träningsverksamhet bedrivs enligt riktlinjer i ”AIK:s Utvecklingsplan för

spelare”.

Tävlingsverksamhet
• Alla lag skall eftersträva maximal individuell utveckling och om möjligt finns inom åldersgruppen
söka kvalificera sig till slutspel.
• Samtliga åldersgrupper skall delta med minst ett lag i Stockholm Summer Games.
• Behålla glädjen för fotbollen och upprätthålla AIK-stilen.
Talangutveckling
I åldrarna P12 – P15 skall minst en spelare/åldersgrupp vara kvalificerad för träningsgrupp 1 inför
nästkommande säsong.

Övergripande verksamhet - träningsgrupp 1 och 2
Verksamhetsplan, budget och organisation
• Verksamhetsplan och budget för lag/åldersgrupper skall vara fastställd 2007-01-31.
• Fastställd budget skall hållas.
• Lagorganisationen skall vara klar senast 2007-01-31.
• Föräldraförening per lag/åldersgrupp skall finnas och verka utifrån fastställda rutiner.
• Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2007-03-31.
Utbildning
Samtliga tränare/ledare och spelare ska delta i utbildningen ”Vi spelar ihop” enligt plan.
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.
Vi spelar ihop/AIK-stilen
Inom ramen för Vi spelar ihop/AIK-stilen kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter per
åldersgrupp vilket hanteras av gruppens AIK-stilsansvarig. Dessa aktiviteter kan ersätta ordinarie
träningar.
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Turneringar
• AIK deltar i särskilt utvalda turneringar, Profilturneringar, som har hög kvalitet och bra organisation.

Se även beskrivning i ”Policy för lagens tävlingsverksamhet.

•

Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen
verksamhetsplan.

•

Minst ett lag från varje träningsgrupp deltar i Stockholm Summer Games

•

Planering och genomförande av turneringen Golden Cup genomförs i projektform med Dan Mellberg
som projektansvarig.

Föräldraföreningar
Ansvariga för lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande
föräldraföreningar. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd "Arbetsordning för
föräldraföreningar" (Se även avsnittet 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.
Nov:
Utvärdering av säsongen, start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse.
Genomförs i samband med stormöte

Ansvariga: Lagens tränare och ledare/föräldraföreningen

Åldersgruppsmöten och Lagmöten
Möten med tränare, lagledare, AIK-stilsansvariga och representanter från föräldragruppen skall
genomföras en gång under våren och en gång under hösten. Mötesförslag är: Vad har hänt, var står vi i
laget och hur går vi vidare.
Utöver åldersgruppsmöten så träffar chefstränare/samordnande tränare respektive lag två gånger per år i
så kallade Lagmöten.

Ansvarig: Verksamhetsansvarig/chefstränare

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 2007.
Verksamhetsplanen och budget skall vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för
åldersgruppens föräldraförening. Se även elitprofilturneringar och dokumenten ”Riktlinjer för
verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för budget och redovisning”.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar, elitprofilturneringar samt övriga
turneringar enligt egen planering. Se även dokumentet ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”.
Seriespel
Samtliga lag deltar i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. P12 -lagen deltar i P13-serie. J-truppen deltar i
juniorallsvenskan och PA-truppen deltar i pojkallsvenskan.
Profilturneringar
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat
motstånd.
Elitprofil turneringar för Träningsgrupp 1 2007
• I ett fåtal turneringar, s k elitprofilturneringar ligger ett tydligt fokus på att matcha lagen för att
nå optimala resultat.

28

• P12 Young Baltic Cup, Gotland
• P13; Nike Cup, Lomma
• P14; Sverigecupen, Karlstad
• P15; Elitcup, Örebro
• P16; Internationella turnerigar
• J-truppen; Internationella turneringar
• Lag 2 i träningsgrupp 1 deltar i Stockholm Summer Games.
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen
verksamhetsplan. Se även ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till samordnande tränare efter genomförda
profilturneringar. Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med samordnande tränare
innan deltagande.
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 fler lag deltar i samma turnering. Dessa turneringar kompletteras med annan
tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verksamhetsplan. Minst ett lag/träningsgrupp deltar i
Stockholm Summer Games, samt att P12 (P95) deltar i 7 to Eleven cup med 1-2 lag.
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
Ett lag från träningsgrupp 1 (P11-P14) deltar i Golden Cup, som genomförs i december med deltagande
lag från Stockholm och närliggande distrikt.
Träningsläger
Genomförs enligt lagens egen planering.
Målvaktsträning
Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter i träningsgrupp 1 genomförs minst tre gånger/vecka under
hela året. Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter i träningsgrupp 2 genomförs enligt särskild
planering. Samtliga målvaktstränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt under året
för planering och utvärdering. All träning genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för

spelare”.
Ansvarig för målvaktstränargruppen: Magnus Larsson
Fysträning
I åldersgrupperna P12-15, träningsgrupp 1 genomförs fysträning enligt riktlinjerna i ”AIK:s utvecklingsplan

för spelare”
Ansvarig: Samordnande tränare för fysträning

Individuell träning
I åldersgrupperna P12-15, träningsgrupp 1 kompletteras lagträningen med individuell träning enligt
riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.

Ansvarig är Samordnare för individuell träning: Håkan Lundberg

29

Övergång från 7- till 11-manna, P11 och P12
P11-lagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna, i november
månad skall tränarorganisationen för träningsgrupp 1 och 2 vara färdig.
P12-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.

Talangutveckling
Intern talangutveckling
Intern talangträning 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.
Utvecklingsgruppen
AIK genomför individanpassad träning en gång i veckan för de mest talangfulla spelarna i åldrarna P12P15. Antalet instruktörer ska vara minst fyra och gruppens storlek ca 16-18 + 2 målvakter.
Extern talangutveckling
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.

Ansvarig: Chefstränare

Rotationsträning
Rotationsträning genomförs kontinuerligt under säsongen där spelare tränar med äldre lag där syftet är
att stimulera de mest framstående spelarna i åldersgruppen. Om det anses utvecklande kan spelare även
bli permanent uppflyttade.
Spelarrekrytering
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Policy och organisation för spelarrekrytering”.

Övergripande ansvarig för spelarrekrytering: Chefstränare
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5 OCH 7-MANNA POJK VERKSAMHETEN
Chefstränare/Verksamhetsansvarig:
Samordnande tränare 5-manna och
knatteskolan:
Ekonomi:
Utbildning:
Turneringar:
Föräldraföreningar:

Elie Mineirji
Marino Miskulin
Göran Lööv
Ungdomskonsulenten
Per Hägerö
Maria Robarth

Organisation
Träningsgrupper
• P11 består av två träningsgrupper med vardera ett utvecklingslag samt ett gemensamt
utvecklingslag och två-tre breddlag per grupp, två-tre träningar/vecka.
• P10 består av tre träningsgrupper med ett utvecklingslag och två breddlag per grupp, två-tre
träningar/vecka.
• P9 består av tre träningsgrupper med tre lag per grupp, två träningar/vecka.
• P8 består av tre träningsgrupper med tre lag per grupp, två träningar/vecka.
Lagorganisation
Följande lag finns under 2007 i 5/7-manna pojk:
P11 – 2 utvecklingslag, 6 breddlag
P10 – 3 utvecklingslag, 6 breddlag
P9 – 9 lag
P8 – 7-9 lag
Tränar/ledarorganisation
I varje åldersgrupp skall det finnas följande tränar/ledarorganisation:
- Åldersgruppsansvarig
- övergripande ansvarig för alla träningsgrupper.
- Grupptränare
- en grupptränare per träningsgrupp.
- Tränare
- 4-6 tränare per träningsgrupp.
- Gruppledare
- en gruppledare per träningsgrupp.
Träningsorganisation
P8-11 (P96-P99)
I varje åldersgrupp leds tränings- och tävlingsverksamheten av en ansvarig åldersgruppstränare.
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. Träningen kan
individanpassas för att tillgodose individens behov, individanpassning sker i så fall inom träningsgruppen.
I varje träningsgrupp finns en ansvarig grupptränare som tillsammans med övriga tränare/ledare svarar
för att tränings-/tävlingsverksamheten genomförs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare” och övriga
riktlinjer.
Dessutom finns en gruppledare per träningsgrupp med ansvar för bland annat administration och
information enligt särskild arbetsordning. Ansvarig åldersgruppstränare och föräldraföreningen har
tillsammans med gruppledarna och grupptränarna ett gemensamt ansvar över hela åldersgruppens
verksamhet. I 5-manna verksamheten där det saknas åldersgruppsansvarig tränare övertar samordnande
tränare ansvaret gentemot grupptränarna. I 7-manna verksamheten där det saknas åldersgruppsansvarig
tränare övertar chefstränaren ansvaret gentemot grupptränarna.
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Lagorganisation
P8-9 (P98-99) 5 - manna
5-mannalagen matchas under året i seriespel, olika profilturneringar och andra turneringar enligt egen
planering. Inom respektive träningsgrupp bildas tre jämna matchlag, spelarna matchar inom respektive
träningsgrupp. 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. Endast i
undantagsfall och i samråd med ansvarig åldersgruppstränare kallas spelare från annan träningsgrupp till
match. Spelare som kallas till match ska alltid få spela. Tävlingsmomenten skall dock hållas nere till
förmån för träning och social samvaro.
P9 lagens verksamhet inriktas under hösten på förberedelser inför 7 – mannaspelet. Detta innebär ett
antal åldersgruppsträffar med samordnande tränare för att säkerställa att övergången går rätt till.
P10-11 (P96-97) 7 – manna
7-mannalagen matchas under året i seriespel, olika profilturneringar och andra turneringar enligt egen
planering. Inom varje träningsgrupp finns tre matchlag, varav ett så kallat utvecklingslag där de spelare i
åldersgruppen som för närvarande kommit längst i sin utveckling spelar. Utvecklingslag 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 ålder. Målsättningen skall
vara att så många spelare som möjligt kvalificerar sig till någon match mot äldre motståndare.
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. Endast i undantagsfall och i samråd med ansvarig
åldersgruppstränare kallas spelare från annan träningsgrupp till match. Spelare som kallas till match ska
alltid få spela.
P11 lagens verksamhet inriktas under hösten på förberedelser inför 11 – mannaspelet. Detta innebär ett
antal åldersgruppsträffar med samordnande tränare för att säkerställa att övergången går rätt till.
Bland annat ska detta göras:
- Tillsättning av tränare för träningsgrupp 1 och 2
- Ansvariga för övergången (chefstränare, samordnande tränare och kommande ansvariga tränare i
samråd med grupptränarna) följer verksamheten under hösten för att kunna göra
gruppindelningen
- Informations- och föräldramöte i oktober
- Gruppindelningen fastställs under höstledigheten

Mål
Övergripande mål för 5–7 mannaverksamheten är att genom en bred fotbollsverksamhet skapa och
bibehålla intresset för att utvecklas som fotbollsspelare. Med utgångspunkt från den enskilda individen
skall vi skapa förutsättningar för att alla skall hitta sin framtida roll inom fotbollen.
•
•
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att
Att
Att

tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.
av ungdomskommittén fattade beslut följs.
delta i Stockholm Summer Games med minst tre lag/åldersgrupp.
genomföra AIK Cupen.
samtliga åldersgrupper genomför träningsläger under mars och augusti månad.
minst 50% av spelarna i 7-mannafotbollen kvalificerar sig för utvecklingslagen, P10-11.

Tävlingsverksamhet
För 5/7-mannaverksamheten finns inga resultatmål för lagens seriespel eller enskilda turneringar.
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Övergripande verksamhet
Verksamhetsplan, budget och organisation
•
•
•
•
•

Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna skall vara fastställda senast 2007-01-31.
Fastställd budget skall hållas.
Lagorganisation skall vara klar senast 2007-01-31.
Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner.
Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2007-03-31.

Utbildning
AIK-skolan för tränare/ledare och spelare finns och genomförs. Samtliga tränare/ledare och spelare skall
deltaga i utbildningen ”Vi spelar ihop” enligt plan.
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av ungdomskonsulenten.
Ungdomskonsulenten ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad
utbildningsplan.
Vi spelar ihop/AIK-stilen
Inom ramen för Vi spelar ihop/AIK-stilen kommer det att genomföras ett antal aktiviteter per åldersgrupp
vilket hanteras av gruppens AIK-stilsansvarig. Dessa aktiviteter kan ersätta ordinarie träningar.
Turneringar
• AIK deltar i särskilt utvalda turneringar, Profilturneringar, som har hög kvalitet och bra organisation.
Se även beskrivning i ”Policy för lagens tävlingsverksamhet.
• Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen
verksamhetsplan.
• Tre lag/åldersgrupp deltar i Stockholm Summer Games.
• Projektgrupp bestående av representanter för berörda åldersgrupper ansvarar för planering,
genomförande, samt uppföljning av AIK Cupen för P96 - 99.
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till samordnande tränare efter genomförda
profilturneringar. Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med samordnande tränare
innan deltagande.
Föräldraföreningar
Ansvarig för 5 och 7-manna lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har
fungerande föräldraföreningar. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd “Arbetsordning för
föräldraföreningar”. (Se även avsnittet 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.
Nov:
Utvärdering av säsongen, start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse.
Genomförs i samband med stormöte

Ansvariga: Lagens tränare och ledare/föräldraföreningen

Åldersgruppsmöten
Möten med tränare, lagledare , AIK-stilsansvariga och representanter från föräldragruppen skall
genomföras minst fyra gånger under säsongen, två gånger under vårsäsongen och två gånger under
höstsäsongen. Mötesförslag är: Vad har hänt, var står vi i laget och hur går vi vidare.

Ansvarig: Verksamhetsansvarig/chefstränare (P10-11), samordnande tränare (P5-9)
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Talangutveckling
Intern talangträning
Intern talangträning genomförs för åldersgrupperna P10-11 enligt planering i samarbete mellan
samordnande tränare för 5-manna och ansvariga åldersgrupptränare. 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.
Chefstränare har övergripande ansvar för genomförandet av talangträningen. Det är önskvärt att
grupptränarna medverkar.
Rotationsträning
Rotationsträning genomförs för åldersgruppen P11 enligt planering i samarbete mellan samordnande
tränare för 5/7-manna, ansvariga åldersgrupptränare och ansvarig tränare för P12. Denna träning sker
t ex under tvåveckorsperioder med 2-3 spelare åt gången, dock spelar de matcher i sina egna lag.
Rotationsträningens huvudsyfte är att utveckla och stimulera de mest framstående fotbollsspelarna i
åldersgruppen.
Övergripande ansvar för uttagningen för rotationsträning har samordnande tränare i samråd med
grupptränarna. Ansvarig tränare för P12 ska utvärdera spelarnas insatser och eventuella fortsättning med
rotationsträning till chefstränaren.

Lagens verksamhet
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och Budget enligt fastställd mall och tidsplan.
Lagens verksamhetsplan och budget skall vara inlämnad senast 15 januari, 2007. Verksamhetsplanen
och budget skall vara undertecknad av tränare samt av ordföranden för åldersgruppens föräldraförening.
Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplanering” och ”Riktlinjer för budget och redovisning”.
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar samt övriga turneringar enligt egen
planering. Se även dokument ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”.
Profilturneringar
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalité som tillgodoser lagens matchning mot kvalificerat
motstånd.
Inomhus:
Utomhus:
P11 (P96)

ST-Cupen
Golden Cup

AIK -Cupen
Örebro cupen
Stockholm Summer Games
Seven to Eleven Cup

P10 (P97)

ST-Cupen

AIK -Cupen
Örebro cupen – utvecklingslagen
Aros cupen
Stockholm Summer Games
Oktoberpokalen, Djursholm

P9 (P98)

ST-Cupen

AIK -Cupen
Stockholm Summer Games
Oktoberpokalen, Djursholm

P8 (P99)

AIK –Cupen
Stockholm Summer Games
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P96 och P97 spelar även matcher mot IFK Norrköping och Örebro SK i Norrköping 17 maj.
Pojkar/flickor 7-manna samordnar deltagande i Örebrocupen.
Träningsläger
5/7 manna lagen genomför träningsläger 24-25 mars i Solna samt under hösten enligt egen planering, i
samråd med chefstränare.

Övriga aktiviteter
Solna Fotbollskola
Arrangeras 18-21 juni för pojkar och flickor 8–12 år. Genomförs i samarbete med Råsunda IS och
Vasalunds IF.
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KNATTESKOLAN
Verksamhetsansvarig pojk:
Verksamhetsansvarig flick:
Samordnande tränare ansvarig träningsplanering pojk:
Samordnande tränare ansvarig träningsplanering flick:
Kontaktperson/administration:
Ansvarig för ledarrekrytering och utbildning:
Kontaktpersoner för föräldraföreningar:

Marino Miskulin
Johan Lager
Marino Miskulin
Johan Lager
Ungdomskonsulenten
Ungdomskonsulenten
Maria Robarth

Mål
Målet med Knatteskolan är att vara 90-100 pojkspelare och ca 30 flickspelare när de går in i 5mannaverksamheten och att genomföra verksamheten så att flertalet spelare fortsätter i AIK.

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
Från augusti P/F 5 till hösten P/F 6 ska det vara de samordnande tränarna för 5-manna inom pojk och
flick, som ska ta hand om Knatteskolan tillsammans med ledare/spelare som redan är verksamma i
vår verksamhet. Under den tiden ska föräldrarna introduceras och utbildas till nya tränare/ledare.
Hösten P/F 6 görs gruppindelning med vardera 30 spelare i varje träningsgrupp.
I varje träningsgrupp skall det finnas 4 – 6 ledare. Spelarna bör redan från början tillhöra sin egen
åldersgrupp.
P/F 7 (00)
Träning:
Träningsläger:
Föräldramöte:
Småtting Cup:
Profilcuper:

1 gång/veckan, jan-april, inomhus, april - oktober utomhus.
Februari Vasalundshallen
Januari. Föräldraföreningen bildas.
Samarrangemang med IFK Viksjö, Täby IS, Edsbergs IF, Bollstanäs SK.
1 turnering/träningsgrupp

P/F 6 (01)
Träning:
Träningsläger:

1 gång/veckan, jan-april, inomhus, april - oktober utomhus.
Februari Vasalundshallen

P/F 5 (02)
Start:
Träning:

Hagaparken cup i augusti.
1 gång/veckan. Augusti-oktober utomhus, november-december
inomhus.

Övergång från Knatteskolan till 5-mannaverksamhet sker under ledning av
verksamhetsansvarig/samordnande tränaren 5-manna pojk respektive flick.
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UTBILDNING
Tränar/ledarutbildning (AIK-skolan för ledare)
Syfte
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildning av
tränare, ledare och övriga funktionärer.

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

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 (3 kvällar) / Introduktionskurs (1 dag)

5-manna

8 år
9 år

BAS 1 – Ledarskap (1 dag), Teknik (1 dag)
BAS 1 – Anfallsspel (1 dag)

7-manna

10 år

BAS 1 – Träningslära/Målvakt (1 dag)
BAS 2 - Ledarskap (2 dag)
SamSpel Svealand Grundutbildning, 7-manna
BAS 2 – Teknik (2 dagar),
BAS 2 – Anfalls- och försvarsspel (2 dagar)
BAS 2 – Träningslära/Målvakt (2 dagar)

11 år

12 år
11-manna

13 år
14 år
15 år

16 år

SamSpel Svealand Grundutbildning, 11-manna
DIPLOMKURS BAS (4 dagar)
SamSpel Svealand Vidareutbildning, 11-manna
(taktisk träning)
AVANCERAD 1 (4 dagar)
AVANCERAD 2 (4 dagar)

Under försäsongen kommer AIK att hålla en fotbollsutbildning relaterad till vår utvecklingsplan. Dessa
utbildningar genomförs 16 december 2006 och 27 januari på Bosön samt i februari på Skytteholms IP.
Förtydligande angående den nya tränarutbildning 1.1 2007
2006 och 2007 blir övergångsår för alla ledare och tränare som befinner sig i SvFFs och
StFFs tränarutbildning. Den gamla utbildningsstegen (grundkurs, U-1, Steg 1 o.s.v.)
ersätts med en ny utbildningsstege (Bas, Avancerad o.s.v).
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Följande övergångsregler gäller fr.o.m. 2007 (läs mer om detta på www.stff.se):
Du har idag genomgått
Grundkurs
Ungdomstränarkurs Steg 1 (U-1)
Seniortränarkurs Steg 1 (S-1)
Ungdomstränarkurs Steg 2 (U-2)
Seniortränarkurs Steg 2 (S-2)
Ungdomstränarkurs Steg 3 (U-3)
Specialkurs, Fotbollens Träningslära
Specialkurs, Fotbollens Ledarskap
Seniortränarkurs Steg 3 (S-3)

Du fortsätter här
Bas 1-kurser (4 x 1 dagar)
Bas 1-kurser (4 x 1 dagar)
Bas 2-kurser (4 x 2 dagar)
Bas 2-kurser (4 x 2 dagar)
Avancerad nivå (12 dagar)
Avancerad nivå (12 dagar)
Avancerad nivå (10 dagar)
Avancerad nivå (12 dagar)
Proffessionell nivå (24 dagar + dagbok)

AIK Stilen
Se eget kapitel
Ny i AIK
Ny i AIK riktar sig till samtliga nya tränare/ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Kursen består av
tre delar:
- Del 1. Information om bl.a AIK:s verksamhetsidé, mål och organisation samt ledares uppgifter
och ansvar. Medverkan från ungdomskommittén.
- Del 2. Introduktionskurs/Träna och leda små lirare (gäller endast tränare)
- Del 3. Vi spelar ihop
Tid: februari-mars
StFF:s utbildningar
BAS och AVANCERADE utbildningar genomförs som externa kurser enligt SvFF:s anvisningar. AIK
anmäler tränare i enlighet med utbildningsplanen.
SamSpel Svealands utbildningar
Kurserna Grundutbildning för 5/7-mannatränare, Grundutbildning för 11-mannatränare och
Vidareutbildning för 11-mannatränare, taktisk träning arrangeras av SamSpel Svealands
utbildningsgrupp.
Tid: Lördagarna v. 3, 5, 6
Fortbildning för tränare
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl.a. följande
utbildningsanordnare:
- AIK Internutbildning
- SamSpel Svealand
- Stockholms FF
- 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
Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt följande:
- Informationskväll om ekonomi för samtliga ordförande och kassörer (om behovet finns).
- Nya föräldrarepresentanter deltar i Ny i AIK
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Temautbildningar
Förebygga idrottsskador – Anordnas tillsammans med StFF. En ledare/åldersgrupp ska genomföra.

Januari

Coerver Coaching – Anordnas tillsammans med Coerver Coaching. Utbildningen riktar sig till
åldersgruppsansvariga, grupptränarna, ansvariga tränare eller motsvarande. Januari-september
Utvecklingsplanen – AIK:s Utvecklingsplan presenteras och är grunden till denna utbildning.

16 december och 27 januari på Bosön och i februari på Skytteholms IP.

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.
- I Handslagsform.
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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.

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.
Ungdomskonsulenten ansvarar för att en faddergrupp skapas och att den ska vara ansvarig för att de
spelare som går grundkursen har en AIK ledare som agerar fadder och bollplank till honom/henne.

Målgrupp
Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 10-18 år (7-, 11-manna pojk- och flicklag).
AIK Stilen
Se eget kapitel
Domar- och tränarutbildning
Intresserade spelare i 11-manna erbjuds att gå utbildning som förberedelse för kommande domareller tränar/ledarkarriär.
11-manna

13 år
16-18 år

Domarkurs
Utbildning unga ledare i samarbete med StFF

AIK:s domaransvarige ansvarar för att de spelare som utbildar sig till domare (internt) får ett schema
med matchtilldelning för de matcher som vi ansvarar för på Läroverkets BP.
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VI SPELAR IHOP
Arbetsgrupp
AIK-stilsansvarig:

Jan Lindh
Jussi Sjöblom
Anders Olsson

Syfte
Utbildningen “Vi spelar ihop” syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och
begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala kompetensen hos
såväl enskilda individer som hela laget.
Detta arbete blir också förebyggande mot alla sorters mobbning och olika sorters trakasserier inom
laget/åldersgruppen.
Mål
Målet med
•
•
•
•

Vi spelar ihop programmet är:
Att alla i AIK ska känna till den VÄRDEGRUND klubben står för
Att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen
Att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten
Att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform att starta upp det kontinuerliga
arbetet, att utforma och vidmakthålla AIK-stilen så att laget och dess medlemmar alltid i
varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt
• Att alla spelare, ledare och föräldrar ska känna till AIK-stilen och dess innebörd
• Att varje lag skall ha minst en AIK-stilsaktivitet varje månad

Målgrupp
Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.
AIK-stilsansvariga
Lagledare (11-manna) och Gruppledare (5/7 -manna) är också AIK-stilsansvarig. Det operativa
genomförande kan delegeras till annan ledare i gruppen. Gruppens AIK-stilsansvarige presenteras på
föräldramöte i början av året.

VI SPELAR IHOP 2007
Målgrupp

Innehåll

AIK-stilsansvariga Hur jobbar vi med ”Vi spelar
(5/7/11 –manna)
ihop” i en elitförening
Ledare I AIK
Alla ledare

Hur jobbar vi med ”Vi spelar
ihop” i en elitförening

5/7/ och 11-manna

Ledarskap

F8-18
P8-9
P10-11
P12-13
P12-13
P14-15
P14-15
P16-18

AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen
AIK-stilen

TG1
TG2
TG1
TG2
TG2

pass 1 – Sociala aktiviteter
pass 2 – Teambuilding
pass 3 – Utvärdering

Pass 1-3
i
i
i
i
i
i
i
i

praktik
praktik
praktik
praktik
praktik
praktik
praktik
praktik

och
och
och
och
och
och
och
och

teori
teori
teori
teori
teori
teori
teori
teori

(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens
(i samband med lagens

VPL)
VPL)
VPL)
VPL)
VPL)
VPL)
VPL)
VPL)

Tid

Ansvar

mars
april
sep

Jan L
Jan L
Jan L

16 dec

Jan L

jan-dec

Per H

jan
13 jan
13 jan
14 jan
20 jan
14 jan
20 jan
21 jan

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

L/Johan L
L/Marino
L/Elie
L/Elie
L/Kenth
L/Elie
L/Kenth
L/Kenth
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Nya ledare I AIK
13 rätt på tipset är det ”respekt”

jan-mars

Jan L

Spelare i AIK
P/F8-10
P/F11-18

AIK-stilen, grundutbildning (för alla spelare)
AIK-stilen, grundutbildning (för nya spelare)

jan-april
jan-april

Anders O
Jan L

Föräldrar
P/F8-10

Vett och etikett bland fotbollsföräldrar, föreläsning

mars-april Jan L/Anders

Mer information om ”Vi spelar ihop” finns på AIK:s hemsida www.aik.se
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TURNERINGAR
Turneringsansvarig:
11-manna pojk:
11-manna flick:
5/7-manna pojk:
5/7-manna flick:

Per Hägerö
Dan Mellberg
Dan Mellberg
Per Hägerö
Per Hägerö

Syfte
AIK Ungdomsfotboll bedriver egen turneringsverksamhet för att;
• erbjuda egna spelare, samarbetsföreningar och andra föreningar väl arrangerade turneringar
med hög kvalitet
• skapa förutsättningar för ekonomiska intäkter för AIK Ungdomsfotboll och åldersgrupper inom
AIK Ungdomsfotboll

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 AIK Ungdomsfotboll följa vårt eget Vi Spelar Ihop koncept.

Turneringar 2007
Under 2007 anordnar AIK med centralt stöd följande turneringar:
Golden Cup
Inomhus, Solnahallen P11-14 spelas i december

Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg

Girl Star Cup
Inomhus, Solnahallen, F12-16 spelas 3-4 februari

Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg

AIK Cupen
Utomhus P/F8-11

Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Per Hägerö

Småtting Cup
Genomförs vid fem tillfällen under året där AIK ansvarar för det sista tillfället. F7 (F99) och P7 (P99)
deltar. Övriga deltagande föreningar är IFK Viksjö, Edsbergs IF, Bollstanäs SK och ytterligare några
föreningar.

Ansvarig: Arrangeras av åldersgruppen med stöd av turneringsansvarig och samordnande tränare

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”. Egna turneringar skall stämmas av med turneringsansvarig innan
genomförande.
Exempel på sådana turneringar är Jim Nildén Cup, P98 höstcup och P97 junicup.

Ansvarig: Arrangeras av lag/åldersgrupp med stöd och avstämning med turneringsansvarig

Ansvar
Arbetet med AIK:s egen turneringsverksamhet samordnas inom arbetsgruppen för turneringar där
ungdomskommitténs turneringsansvarige ingår tillsammans med turneringsansvariga i 5/7-manna
pojk, 11-manna pojk samt 5/7/11-manna flickverksamheterna.
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Stockholm Summer Games
SamSpel Svealand genomför 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: Samspel Svealands ansvarig

Mer information om turneringsverksamheten finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aik.se
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FÖRÄLDRAFÖRENINGAR
Övergripande ansvarig
Samordnare
5/7/11-manna pojk
5/7/11-manna flick
Ledamöter

Maria Robarth
Lasse Pettersson
Maria Robarth
Vakant
Göran Lööv

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.
• 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 i Knatteskolan för pojkar och för flickor vid 7-års ålder.
Föräldraföreningen ska minst bestå av en ordförande och en kassör. I 5/7-mannaverksamheten för
pojkar skall det finnas en gemensam föräldraförening för respektive åldersgrupp. Från och med P12
(11-mannaverksamheten) ska man i stället ha en föräldraförening för respektive träningsgrupp 1 och
träningsgrupp 2. I flickverksamheten ska det finnas en föräldraförening för varje åldersgrupp F7-18 år.
Nyvalda ordföranden och kassörer kommer inför säsongen att erbjudas utbildning i ekonomi, om
behov finns, för att få kunskap om hur redovisningar till AIK sker och vilka regler som gäller.
Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan med inriktning på ekonomin. Gruppens
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 finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aik.se

Föräldraföreningsansvariga
Inom respektive verksamhetsområde finns föräldraföreningsansvariga. De är kontaktperson med
föräldraföreningarna och bevakar deras intressen. Föräldraföreningsansvariga ansvarar för att
samtliga lag/åldersgrupper inom sitt 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.
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.
Mer information om föräldraföreningsverksamheten samt informationshäftet AIK Ungdomsfotboll – en
presentation som bl a vänder sig till alla föräldrar finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aik.se.
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AIK I SKOLAN
AIK samverkar med skolor från grundskolan till collegestudier i USA. Syftet med skolsamarbetet är att
ge spelare i AIK en möjlighet att kombinera sina studier med fotbollsträningen samt att även ge elever
som spelar i andra föreningar samma möjlighet och samtidigt skapa en positiv bild av AIK.
Fotbollsträningen bedrivs med utgångspunkt från riktlinjerna i AIK:s Utvecklingsplan för spelare.
Grundskolan, årskurs 1-5
AIK bedriver prova-på verksamhet i årskurs 1-5 på grundskolorna i Solna inom ramen för projektet
Handslaget. Eleverna får även prova på andra idrotter, t .ex innebandy och basket.
Grundskolan, årskurs 6-9
AIK bedriver fotbollsträning vid två tillfällen/vecka för killar och tjejer i årskurs 6-9 på Råsundaskolan,
Solna samt en gång/vecka i årskurs 6-8 i Ärvingeskolan i Kista.
Inför nästkommande läsår som startar hösten 2007 är ambitionen att genom en omfattande
marknadsföring öka antalet AIK-spelare som söker till skolor med AIK-träning.
Gymnasieskolan
AIK Ungdomsfotboll samarbetar sedan sju år tillbaka med Löfströms gymnasium, Sundbyberg,
gällande ett eget idrottsgymnasium. Från hösten 2003 medverkar AIK på samma sätt även i Solna
gymnasium. På dessa skolor har AIK engagerat en speciell studiehandledare, som är kontaktperson
med spelare, föräldrar, tränare i AIK samt skolan. Tanken är att AIK:s spelare på detta sätt skall
kunna kombinera en helhjärtad satsning på fotboll med sina gymnasiestudier.
Collegestudier i USA
AIK kan genom samarbete med organisationen Bluechip erbjuda möjlighet till collegestudier i USA.
Mer information om skolsamarbete finns på AIK Ungdomsfotbollens hemsida, www.aik.se

46

SAMSPEL SVEALAND
Medverkande föreningar 2007:
I Stockholmsområdet
AIK, Edsbergs IF, IFK Lidingö, IFK Viksjö, IFK Österåker, Råsunda IS, Täby IS, Ekerö IK, Rågsveds IF,
Älvsjö AIK, Sundbybergs IK, Bagarmossens BK, Norrtulls SK, Hässelby SK och Tullinge TP
Utanför Stockholm
Nyköpings BIS, Arboga Södra FF, IFK Mariehamn, Sunnersta AIF (Uppsala), Gamla Upsala SK och
Enköpings SK
SamSpel Svealand är ett samarbetsprojekt som startades 1997 mellan fotbollsföreningar i StorStockholmsregionen 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 med 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 ett mervärde genom
• att skapa goda och långvariga relationer som tillgodoser 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.
Samspel Svealands lag spelar träningsmatcher mot andra föreningar, under 2007 bland annat
mot IFK Norrköping
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 övriga föreningar 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 andra föreningar inom samarbetet till sina egna turneringar
(t ex AIK-Cupen)
Gemensamma turneringar
Föreningar kan arrangera turneringar för övriga föreningar i samarbetet (t.ex. 7-to Eleven
Cup).
Andra turneringar
Föreningarna kan samordna deltagande i andra turneringar, bl.a. av ekonomiska skäl i
samband med turneringar utanför Stockholm.

Utbildning
•
•

•
•
•
•

Grundläggande tränarutbildning
Grundläggande tränarutbildning genomförs för 5/7-manna resp 11-manna tränare.
Vidareutbildningar
Inom ramen för samarbetet genomförs en kvalificerad vidareutbildning för olika målgrupper
med olika aktuella ämnen.
SamSpel Svealand följer AIK:s A-lag. Utbildning genomförs kopplad till A-lagsmatch med AIK.
Tränarresa med föreningsbesök
Genomförs under perioden november-december
Unga Ledare
Ledarskapsutbildning för nya unga ledare i föreningarna
Intern ledarutbildning
Föreningarna erbjuder tränare/ledare från andra föreningar möjlighet att medverka på den
egna interna utbildningen.

Talangutveckling, pojk och flick
•

Talangträning
Centrala talangträningar genomförs för åldersgrupperna P12, P13, P14 och P15, samt F12-13
och F14-15 vid två tillfällen/år för föreningarnas mest talangfulla spelare, ca 20 spelare/grupp.

Talangträningarna genomförs som heldagsaktiviteter med två träningar per tillfälle vid sammanlagt
två tillfällen under året där pojk- resp flickgrupperna samlas under en och samma dag. Preliminära
tider är försäsongen respektive sommarsäsongen samt gemensam avslutning i oktober/november.
Ansvaret för det praktiska genomförandet av dessa arrangemang fördelas mellan föreningarna och
AIK ansvarar för gemensam planeringsträff med arrangörerna före säsongen
AIK genomför också talangträningar för P14 och P15-spelare i samarbetsföreningarna och inbjudna
spelare från andra föreningar där AIK har hela ansvaret för planering, information och genomförande.
SamSpel Svealand-föreningarna erbjuds dessutom talangträningar för spelare och utbildning för
tränare som genomförs i respektive förening eller för flera föreningar i samverkan.

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.
Mer information om samarbetet finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aik.se och på
www.samspelsvealand.se
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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.
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SAMARBETE 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 tränare, ledare eller andra funktionärer träffas för att
utbyta erfarenheter.
Träningsmatcher
Under försäsongen spelar föreningarna träningsmatcher mot varandra, borta mot IFK Norrköping i
åldersgrupperna P14, P15, P16 och P18 samt hemma mot Örebro SK i åldersgrupperna P14, P15, P16
och F15.
P96 och P97 spelar träningsmatcher mot IFK Norrköping och Örebro SK i Norrköping 17 maj.
Utbildning
Tränar resa ska arrangeras för chefstränare, utbildningsansvariga och motsvarande.
Ansvariga: IFK Norrköping

Planering/utvärdering
Planering och utveckling av detta samarbete sker genom möte med representanter från föreningarna
vid tre-fyra tillfällen under året.
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