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AIK Ungdomsfotboll – Inför 2009 
 
AIK Ungdomsfotboll står för utmaningen att i ett allt tuffare samhällsklimat erbjuda en verksamhet 
präglad av engagemang och socialt ansvarstagande, även utanför fotbollsplanen.  
Med den årliga revideringen av vår verksamhetsplan försöker vi möta de krav och förväntningar som 
aktiva, ledare, föräldrar och inte minst vår egen vision och verksamhetsidé ställer på oss. Det är och 
skall vara utvecklande att delta i den process som vi till vardags kallar AIK Ungdomsfotboll. Som elitfö-
rening är vi unika i vårt sätt att arbeta med alla tre begreppen, kvantitet – kvalitet – djup!  
 
Kvantitet - då vi har en verksamhet där du kan utvecklas som spelare från det att du kliver in i Knat-
teskolan som 5-åring till det att det är dags att spela seniorfotboll någonstans, på din nivå. 
Mer än 1000 unga spelare och därtill drygt 200 ledare talar sitt tydliga språk. 
 
Kvalitet - i sättet vi arbetar med den individuella utvecklingen i fokus hos spelare och ledare. Ett nära 
samarbete med skolan gör att många av våra spelare har möjlighet att träna fotboll under dagtid till-
sammans med kvalificerade tränare. En god förutsättning för både studier och fotboll.  
 
Djup - i vår fostran och budskap står för den gemensamma värdegrund som vi kallar för  
AIK Stilen som vi kontinuerligt arbetar med inom ramen för ”Vi spelar ihop”-programmet. 
 
Under 2009 tar vi ytterligare steg mot vår vision genom att vi har spetsat vår organisation ett steg till. 
En förändring som tar besluten närmare verksamheten och tillsammans med hög ledarkompetens i 
övrigt kommer att driva utvecklingen framåt.  ”Prova på fotboll” för de yngsta där de bor och ”Fot-
bollskväll” på helgkvällar i förortsområden är två andra områden vi utvecklar under nästa år.  
 
Den stora nyheten ändå, och årets ”snackis”, blir kanske lanseringen av AIK Ungdomsakademi! 
Med hjälp av externa sponsorer kommer vi nu äntligen att kunna presentera en sammanhållen ung-
domsakademi och integrerad verksamhet gällande fotboll och skola, i ett första steg för pojkar i åld-
rarna 11-16 år. Vår ambition är att vi i en framtid även kan få fler flickor att välja skola för att satsa 
än mer på fotbollen. Detta innebär att vi höjer kvaliteten på vår fotbollsutbildning till absolut högsta 
nivå i landet. Det gör vi bl.a. genom träning och skola på dagtid, internationellt tränings- och tävlings-
utbyte och högsta kompetens på tränare och specialtränare.  
Detta blir ett mycket spännande projekt att följa och vi börjar nu närma oss vår vision om att bli Sve-
riges ledande fotbollsklubb för utbildning och fostran av unga spelare – hur man än mäter.  
 
Vårt verktyg för att lyckas med vad vi vill åstadkomma är en gemensam syn på vart vi är på väg. Att 
alla drar åt samma håll. Det är därför vi årligen reviderar och utvecklar vår verksamhetsplan. Nu är 
plattformen lagd och det är er tur att sätta agendan för 2009 års verksamhet. Tillsammans gör vi den 
starkare – för varje år.  
 
 
 
AIK Fotbollsförening 
 
 
 
 
 
 
 
Bosse Gripevall   Lars Rekke 
Ordförande AIK Ungdomsfotboll  Ordförande AIK Fotbollsförening 
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Övriga dokument och skrivet material som styr vår verksamhet är: 
 

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

• Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering 

• Riktlinjer för budget och redovisning 

• 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 

• Normalstadgar för föräldraföreningar 

• AIK:s ledarpärm (digital version) 

 
  

 

Verksamhetsplanen finns i sin helhet tillsammans med annan läsvärd information på AIK Ungdomsfot-
bolls hemsida, www.aikfotboll.se  
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AIK-STILEN  
 
Övergripande ansvarig: Jan Lindh / Johan Pederson 
Kansliansvarig: Peter Wennberg 
Ansvarig Flickverksamheten: Johannes Wiklund 
Ansvarig Pojkverksamheten: Roberth Bromér 
Ansvarig AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji 

 

 
 

Mål 
• 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 

 
 

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, le-
dare, föräldrar och åskådare. 
  
En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionä-
rer. 
 
Mer information om AIK-stilen och utbildningsprogrammet ”Vi spelar ihop” finns på 
AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aikfotboll.se 
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VISION  
 
Sveriges ledande fotbollsklubb för utbildning och fostran av unga spelare och ledare – hur man än 
mäter!    
 
 

VERKSAMHETSIDÉ   
 
AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsidé är att bedriva fotbollsutbildning och spelarutveckling med högsta 
kvalitet i samarbete med omvärlden.  
Inom ramen för AIK-stilen och AIK:s övergripande mål verkar vi för: 
 

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

• att för spelare, ledare och föräldrar i verksamheten skapa intresse och känsla för fotboll, lag-
anda och rent spel genom en pedagogisk och väl organiserad verksamhet. 

 
• att för spelare 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, både på och vid sidan av planen. 

 
• att ha samarbete och utbyte med andra föreningar för att utveckla allas verksamhet 

 
• att samarbeta med skolor på alla nivåer för att underlätta våra spelares studier och för att 

kunna erbjuda fotbollsträning på skoltid. 
 

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

 
• att genom föräldrasamverkan skapa förståelse för våra värderingar och arbetssätt 
 

 
Ungdomsfotbollens verksamhetsidé kan sammanfattas enligt följande: 
 

• AIK-stilen – vår ledstjärna i allt 
• Spelarutveckling – från knatte till senior 
• 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 tre verksamhetsområden, pojkverksamheten (P5-18), flickverk-
samheten (F5-18) och AIK Ungdomsakademi (P11-16) samt arbetsgrupperna för utbildning, föräldra-
föreningar, turneringar/marknad och AIK-stilen. Chefstränare handhar frågor av löpande karaktär och 
förbereder frågor, som skall behandlas av UK. Ungdomskommittén består av ordförande, kassör, 
chefstränare för pojk- respektive flickverksamheten och ungdomsakademin samt ansvariga för utbild-
ning/skola, föräldraföreningar, turneringar/marknad och AIK-stilen. Dessutom är sportchef och ung-
domskonsulent adjungerade till UK. 
Det finns även en ledningsgrupp som består av ordförande, sportchef, ungdomskonsulent samt chefs-
tränarna för pojk- respektive flickverksamheterna samt ungdomsakademin, som handhar frågor mel-
lan UK-mötena. 
 
Fotbollens Ungdomskommitté 
        
Namn  Funktion/ansvar 

Bo Gripevall   Ordförande AIK Ungdomsfotboll    
Göran Lööv  Kassör 
Leif Karlsson  Sportchef (adj.)  
Johannes Wiklund Chefstränare, flickverksamheten och Ungdomskonsulent 
Elie Mineirji  Chefstränare, AIK Ungdomsakademi (P11-16) 
Johan Lager  Spelarrekrytering, scouting (P11-18)  
Roberth Bromér Chefstränare, pojkverksamheten 
Peter Wennberg Utbildnings-, och skolansvarig  
Per Hägerö  Turneringsansvarig/marknad    
Göran Carlsson Föräldraföreningar 
Jan Lindh  AIK Stilen/Vi spelar ihop 
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EKONOMI  
Ansvarig: Göran Lööv 

      
Allmänt 
AIK FF:s ekonomi är i balans och vi går även in i 2009 med en budget som visar ett positivt resultat. 
Detta tack vare stora insatser av samtliga inblandade parter, d v s föräldraföreningar, tränare, ledare, 
kanslipersonal m fl. Under året har vi även lyckats fortsätta genomförandet av ett antal nya aktiviteter 
för att generera ”nya” intäkter till vår verksamhet, t.ex AIK Camper på skolloven. 
 
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 verk-
samheten, samt naturligtvis även kunna hålla ökande kostnader i schack gällande t ex  
idrottsmaterial och planhyror. 
 
För att lyckas i vår målsättning/ambition, behöver vi fortsatt arbeta för att förstärka vår ekonomi och 
infrastruktur runt vår verksamhet.  
 
Några exempel: 
• Tillsammans med AIK Fotboll AB marknadsavdelning arbetar vi aktivt för att utveckla ”produkten” 

AIK Ungdomsfotboll ytterligare för att den vägen förhoppningsvis kunna generera ytterligare in-
täkter i form av ökade sponsring. 

• Tillsammans med Solna Stad arbetar vi med frågor gällande möjliga lösningar vad gäller en egen 
hemvist/klubbhus för vår verksamhet samt föreningsdrift av anläggningar. 

 
Kostnader / Investeringar 
När vi går in i verksamhetsåret 2009, gör vi det utifrån en stabil ekonomisk plattform, men där det 
kommer att ställas stora krav på oss att för att hålla våra kostnadsramar. De stora kostnadsposterna 
som vi ser som investeringar för en långsiktig utveckling av AIK FF:s verksamhet är bidrag till lagen, 
lagens träningsmateriel, löner och kostnadsersättningar samt kostnader för träningstider. 
 
Lagbidrag 
Samtliga lag erhåller bidrag som ska täcka delar av lagens kostnader för tränings- och tävlingsverk-
samheten. 
 
Träningsmateriel 
Samtliga lag erhåller bidrag till träningsmateriel i form av bl. a bollar, västar, koner samt träningsklä-
der till tränare och ledare. 
 
Löner och ersättningar 
Löner till anställd personal samt kostnadsersättningar till tränare och ledare för äldre lag. 
 
Vinterträning 
AIK satsar bl.a på att skapa goda träningsförutsättningar för lagen genom att hyra plantider på Skyt-
teholms IP:s uppvärmda plan för vinterträning samt i inomhushallen i Rissne. 
 
Chefstränare  
AIK:s centrala organisation bygger på att vi har vardera en chefstränare för pojk-, och flickverksamhe-
ten samt för AIK Ungdomsakademi (P11-16).  
Dessa tränare är även verksamma i de skolor där AIK har fotbollsträning vilket innebär att de delvis 
finansierar de tjänster de har i AIK. 
 
AIK Ungdomsakademi 
AIK genomför en långsiktig satsning på en Ungdomsakademi som till stor del finansieras genom ex-
tern sponsring. 
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Intäkter  
Ett sätt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten är att säkerställa befintliga intäkter 
samt optimera nya och framtida intäkter. De stora intäktsposterna för AIK FF är talangutvecklingsbi-
drag från AIK Fotboll AB, spelarnas aktivitetsavgifter samt statligt och kommunalt aktivitetsstöd (LOK)  
 
Aktivitetsavgifter 
En särskild aktivitetsavgift för att spela i AIK erläggs av samtliga spelare/föräldrar. Aktivitetsavgiften 
ska medverka till att täcka delar av lagens kostnader för seriespel, domararvoden osv. För att kunna 
skicka ut inbetalningskort till varje aktuell spelare, ska ansvariga ledare i lagen laget/gruppen tillse att 
AIK:s kansli ständigt har uppgifter på aktuell spelarstatus. Om inte avgiften är betald i tid kommer en 
förseningsavgift på 200 kr per barn att debiteras. 
Aktuella laglistor ska vara AIK:s kansli tillhanda senast 2009-01-31 och därefter kontinuerligt upp-
dateras. 
 
Aktivitetsavgifter 2008: 
Avgiften är: 2500:- / år och spelare i AIK Ungdomsakademi (P13-16) 

1500:- / år och spelare i AIK Ungdomsakademi (P11-12) 
  1500:- / år och spelare P/F13-18 år 
 1000:- / år och spelare P/F8-12 år  
 500:- / år och spelare P/F5 - 7 år 

max 3000:-/per år för familj   
Aktivitetsavgiften skall erläggas av samtliga spelare. Betald aktivitetsavgift är en förutsättning för att 
få träna och spela i AIK Ungdomsfotboll.  
Aktivitetsavgiften skall vara inbetald till AIK senast 2009-03-31.   
 
Statliga och kommunala bidrag (LOK) 
AIK erhåller statliga och kommunala bidrag genom att vi redovisar alla de aktiviteter som la-
gen/grupperna genomför under året. Det görs på närvarokort och som är underlag för ansökan till 
detta lokala aktivitetsstöd. 
 
Lagbidrag 
Under 2008, svarade spelarnas aktivitetsavgifter och LOK-stödet för en betydande del av vår finansie-
ring. För att säkerställa ovanstående, kommer vi under 2009 att fortsätta arbeta med det regelverk 
gällande aktivitetsavgifter och närvarokort som vi införde för lagen/grupperna inför 2008. 
Närvarokorten redovisas två gånger per år, 15 juni och 1 december till AIK:s ungdomskonsulent. 
 
För att säkerställa intäkter från aktivitetsavgifter samt och statliga och kommunala bidrag gäller föl-
jande tidsplan och rutiner. 
 
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 090131, samt ev.    
                              kompletteringar senast 090331 

- Kompletta/korrekta närvarokort inlämnade för perioden 081201 – 090615 
- Samtliga spelare i laget/gruppen skall ha erlagt sin aktivitetsavgift för 2009 

Då dessa uppgifter är redovisade utbetalas 50% av lagbidraget mot redovisning av kvitton. 
  
• 2:a redovisning/utbetalning - 1 december 

- Villkor:  - Kompletta/korrekta närvarokort inlämnade för perioden 090616 – 091130 
 - Rapport avseende lagets/gruppens AIK Stilsarbete under året, inkl. genomförda     
aktiviteter inlämnad 

 Resterande 50% av lagbidraget utbetalas. 
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Riktlinjer för lagens/åldersgruppernas budget 
För att kunna hålla kontroll på våra löpande kostnader och våra utbetalningar till lagen, har vi ett antal 
”kontrollstationer på vägen”. Vad detta innebär för lagen finns beskrivet i Riktlinjer för budget och 
redovisning. 
 
Medlemskap i AIK 
Alla spelare fr.o.m 8 år ska vara medlemmar i föreningen AIK. (Denna avgift tillfaller huvudföreningen 
AIK, ej AIK FF Ungdomsfotboll.) 
Medlemsavgiften är följande 100 kr/år 0-12 år 
  150 kr/år 13-24 år 
  400 kr/år för senior 
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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 ut-
värdera genomförd verksamhet för att få erfarenheter inför framtiden.  
Möten som ska genomföras med AIK FF:s styrelse, ungdomskommittén (UK), ledningsgrupp, sportråd, 
och stormöten samt möten med olika tränargrupperingar (möten med ansvariga tränare, tränarmöten 
för alla tränare och tränings- och åldersgruppsmöten) är tidsplanerade så att de fungerar som upp-
följning av genomförd verksamhet och vidare rapport inför kommande mötesforum. 
 
Mötesformer 
Inom AIK Ungdomsfotboll ska följande möten genomföras, med beskrivning av mötenas innehåll och 
inriktning samt en modell för mötesordning med en översiktlig tidsplan. 
 
AIK FF:s styrelse 
Ansvarig: Ordförande 
Mötesfrekvens: en gång i månaden och utöver det vid behov. 
Styrelsen har till uppgift att fastställa övergripande vision, verksamhetsidé samt sportsliga och ekono-
miska resultatmål. I början av september genomförs en konferens som start på verksamhetsplane-
ringen inför nästkommande år. 
 
Ungdomskommittén (UK) 
Ansvarig: Ordförande AIK Ungdomsfotboll 
Målgrupp: UK består av ordförande, kassör, sportchef, ungdomskonsulent, chefstränare för pojk- re-
spektive chefstränare för flickverksamheten samt chefstränare AIK Ungdomsakademi, ansvariga för 
arbetsgrupperna för utbildning/skola, AIK-turneringar, föräldraföreningar och AIK Stilen. 
Mötesfrekvens: Två gånger på våren och två gånger på hösten, varav en planeringskonferensdag då 
även AIK FF:s styrelse är med. 
UK-mötena har följande innehåll: 

- Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning 
- Ekonomi, med genomgång av budget, resultatuppföljning och likviditet 
- Rapport från chefstränare, ansvariga för arbetsgrupperna och ungdomskonsulent om genom-

förd 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, utbildnings- och 
skolansvarig, chefstränare pojk respektive chefstränare flick samt AIK Ungdomsakademi. 
Mötesfrekvens: en gång/månad 
 
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 och mötet på hösten är en plane-
ringsträff med presentation av verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår. Då 
genomför även föräldraföreningarna sina årsmöten. Stormötena genomförs med gemensam informa-
tion för alla tränare, ledare och föräldrar samt därefter separata föräldramöten i resp. grupp. 
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Sportråd AIK Fotboll 
Inom AIK Fotboll finns ett sportråd Herr A, sportråd Väsby samt sportråd AIK Juniorer som hanterar 
dessa lags tränings, tävlings – och rekryteringsverksamhet.  Sportchefen för ungdomsfotbollen deltar i 
dessa forum vilket skapar en närhet och samordning av hela verksamheten inom AIK Fotboll (”från A 
till U”). 
Inom AIK Fotboll finns även ett sportråd Dam där tränings, tävlings – och rekryteringsverksamheten 
hanteras. Chefstränaren för flick deltar här för ungdomsfotbollens räkning (”från A till U”).  
 
Sportråd AIK Ungdomsakademi 
Ansvarig: Chefstränaren 
Målgrupp: Akademitränarna och samordnande funktioner 
Mötesfrekvens: en gång per månad (se tidsplan sidan 12)  
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och 
AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kom-
mande tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Ansvariga tränarmöten pojk- respektive flickverksamheten 
Ansvarig: Chefstränare pojk- respektive flickverksamheten 
Målgrupp: Ansvariga tränare och specialtränare 
Mötesfrekvens: två gånger på våren och två gånger på hösten  
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och 
AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kom-
mande tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Tränarmöten pojk- respektive flickverksamheten samt Ungdomsakademin 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare 
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten 
Syftet med dessa möten är utvärdering av genomförd verksamhet, planering av kommande verksam-
het med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare och gruppernas verksamhetspla-
ner. Mötena genomförs utifrån fastställd dagordning. 
 
Åldersgrupps-/träningsgruppsmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive åldersgrupp/träningsgrupp, samt AIK-
stilsansvariga och ordförande/kassör i föräldraföreningarna.  
Mötesfrekvens: en gång/våren och en gång/hösten 
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Tidsplan, mötesfrekvens 
Möten inom AIK Ungdomsfotboll genomförs dels med ungdomskommitté/ledningsgrupp dels stormö-
ten för alla verksamma inkl alla föräldrar samt med olika tränarkategorier så att de fungerar som upp-
följning 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. 
12.00–14.00) genomförs på dagtid. Planeringskonferensen genomförs under en heldag i september. 
Övriga möten genomförs på kvällstid. 
 
Möten med UK  Våren: v6, v20 (onsdagar 08.00-10.00) 
  Hösten: v44 (onsdag 08.00-10.00) 
 
Möten med UK ledningsgrupp  Våren: v4, 8, 12, 16, 20, 24 (måndagar 12.00–14.00, tisdag v.16) 
  Hösten: v34, 38, 42, 46, 50 (måndagar 12.00–14.00) 
 
Möten med Sportråd J-/Väsby Våren: v6, 10, 14, 18, 22 (tisdagar 12.00–14.00) 
  Hösten: v36, 40, 44, 48 (tisdagar 12.00–14.00) 
 
Sportråd Ungdomsakademi Våren: v5, 9, 13, 17, 21, 25 (tisdagar 18.00–20.30) 
 Hösten: v35, 39, 43, 47, 51 (tisdagar 18.00–20.30) 
 
Planeringskonferens  Hösten: v36 (fredag 4.9) 
 
Möten med tränare, ledare och föräldrar 
- Stormöten Våren: v11 (måndag 9.3) 

   Hösten: v48 (måndag 23.11) 
 
Möten med tränare 
Chefstränare pojk respektive flick samt Ungdomsakademi utarbetar mötesordning i början av året som 
läggs in i lagens kalendarium och på AIK Ungdomsfotbolls hemsida www.aikfotboll.se 
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INFORMATION 
 
AIK Ungdomsfotbolls informationsstrategi kan delas in i olika informationskanaler och ser ut enligt 
följande: 
 
Internt – Information till och från lagens/åldergruppernas tränare, ledare och föräldraföreningsrepre-
sentanter 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, e-postutskick via Sportnik och brevutskick. 
 
Hemsidans rubriker är följande: 

• Gnagisklubben 
• Historia 
• S:t Erikscupen 
• AIK:are 
• AIK i skolan 
• Länkar till lagen* 
• Samspel Svealand 
• Kontakta oss 
• Läkaren har ordet 
• AIK-Stilen 
• Verksamhetsplan 2009 
 

 
* Lagen ska använda www.sportnik.com/aik 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.aikfotboll.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.aikfotboll.se ska du göra enligt följande: 
Gå in på http://www.aikfotboll.se klicka på fliken ”JUNIORER/UNGDOM” och klicka därefter på länken 
”UNGDOM” i vänsterkanten. 
 
Ansvar: 
Chefstränarna ansvarar för all information på hemsidan samt informationen till lagens ledare och är 
ansvariga för att fördela den rätt. Lagens ledare är ansvariga för att vidarebefordra information. 
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TRÄNINGSTIDER 
 
AIK Ungdomsfotboll tränar och spelar i Solna. I Solna Stad finns ett antal fotbollsanläggningar och 
planer, däribland Skytteholms IP, Råsunda IP, Huvudstafältet, Ulriksdals IP (Ritorp), Råstasjöns IP, 
och Läroverkets BP. På Skytteholms IP spelas alla 11-mannalagens matcher, 7-mannamatcherna spe-
las på Råstasjöns IP och 5-mannamatcherna spelas på Läroverkets BP. På dessa idrottsplatser bedri-
ver vi också träningsverksamheten, det gör vi dock inte ensamma. I Solna Stad finns det ett anlägg-
ningsråd med representanter från AIK, Vasalunds IF, Råsunda IS samt Solna Fritid. I detta anlägg-
ningsråd diskuteras frågor kring drift, skötsel och fördelning av tider på de olika idrottsplatserna. Fö-
reningarna tilldelas sedan tider för träningsverksamheten av anläggningsrådet och därefter fördelar 
klubbarna tiderna sinsemellan och vidare till lagen.     
 
Träningstiderna fördelas för perioderna april-oktober, november-december samt januari-mars. Infor-
mation om lagens träningstider presenteras i dokumentet ”Nya tider – Härliga tider”. Under vinterperi-
oden erhåller lag i så stor utsträckning som möjligt tider på Skytteholms IP:s uppvärmda planer, där 
AIK till stor del täcker kostnaderna för planhyror. 
 
Ansvar:  
Ungdomskonsulenten, men hjälp av chefstränare för pojk- och flickverksamheten samt Ungdomsaka-
demin. 
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MATERIEL 
 
Ansvarig:  Per Hägerö 
I samverkan med ungdomskonsulenten och chefstränarna för pojk- resp flickverksamheten samt AIK 
Ungdomsakademi 
 
adidas och Stadium är de partners som AIK Fotboll har valt att samarbeta med vilket innebär att vi 
väljer produkter från dessa leverantörer för spelar-, ledar- och lagmateriel. 
Att alla spelare och ledare har samma profil är viktigt för AIK och våra sponsorer. Det skapar också en 
starkare gemenskap. Vi vill därför att spelare och ledare följer den klädprofil som gäller för AIK Ung-
domsfotboll.  
 
Stöd AIK Ungdomsfotboll – Handla på STADIUM 
AIK FF har tecknat ett förmånligt avtal med Stadium som ger oss en hög bonus på alla inköp som 
registreras på AIK FF genom personliga kort som alla spelare och ledare erhåller. Vårt AIK-kort gäller 
som ett vanligt Stadium Card men bonusen registreras på AIK FF. Hela bonusbeloppet återförs sedan 
till ungdomsverksamheten genom inköp av ledarmateriel och lagmateriel.  
 
Materielträffar 
AIK Ungdomsfotboll och Stadium ordnar under året fler träffar med olika teman, t ex när en ny spe-
larkollektion presenteras.  
 
Ledarmateriel 
Tränare och ledare erhåller träningskläder för sitt uppdrag i AIK och alla som är aktivt verksamma 
inom AIK ska ha rätt utrustning vid träning och match. Detta finns som ett paket, som vi benämner 
grundpaket. I detta ingår; 
 
• en träningsoverall 
• ett par shorts 
• ett par strumpor 
• en träningströja.  
 
Ett grundpaket förväntas hålla i två år och 2008 delades detta ut till ledare som var aktiva då, det 
innebär att endast nya ledare får hela grundpaketet 2009. Övriga ledare kommer att få kompletteran-
de utrustning som beräknas levereras i februari. 
 
Ledarmateriel som inte lämnas ut i februari hämtas hos Stadium mot rekvisition som ledare erhåller 
från AIK:s kansli i samband med undertecknande av avtal.  
 
Lagmateriel 
Varje år tilldelas lagen ett lagbidrag som ska användas för inköp hos Stadium. Lagen kan själva välja 
vad som ska köpas utifrån en materielplan. Det är viktigt att det tilldelade beloppet används på ett 
planerat sätt så det kan stödja den träningsplanering som laget har. Utdelning av lagmaterielbudget 
kommer att ske i januari då beställning kan ske genom Stadium Bromma.  
 
Spelarmateriel 
Spelarmateriel finns beskrivet i “Klubbprofil foldern” som ges ut varje år. I denna finns de produkter 
som gäller som officiella tränings- och representationskläder för AIK-spelare. Foldern uppdateras med 
nya produkter varje år. AIKs mål med samarbetet med Stadium är dels att erbjuda kvalitetskläder till 
ett bra pris samt att ha en bra och effektiv process för hantering av beställningar.  
Materiel som finns i foldern finns som beställningsvaror genom Stadium Bromma och som butiksvaror 
i Stadium Solna. Större lagbeställningar görs genom Stadium Bromma. Beställningar av spelarmateriel 
hanteras och finansieras inom laget, tränings- eller åldersgruppen. 
För mer information se profilfoldern som finns på www.sportnik.se/aik eller i den tryckta folder som 
finns hos Stadium Solna eller Bromma. 
 



 17

Matchställ 
 
Varje lag erhåller ett matchställ och de roteras varje år så att alla får rätt storlek. Inför 2009 har AIK 
och adidas skrivit ett nytt avtal vilket innebär att vi får större flexibilitet men inte kommer att få nya  
matchställ vart annat år. Man måste därför vara ännu mer aktsamma om de matchställ man fått. 
Notera att ledare som kvitterat ut matchställ är ansvarig för att dessa vid uppmaning återlämnas till 
AIK Ungdomsfotboll. Vid avvikelse mellan antalet uthämtade och inlämnade matchställ är åldersgrup-
pen ersättningsskyldiga med det belopp ersättningsvara kostar. På matchställ får inga egna tryck gö-
ras 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.  
 
Reklam 
Observera att AIK:s namn och emblem ägs av AIK och får ej användas utan godkännande av ung-
domskommittén. Alla tryck på såväl representationsoverall och träningskläder skall godkännas av ung-
domskommittén som vid behov ansvarar för avstämning med AIK Fotboll AB. Detta gäller både kläder 
som finns i profilkläderna och kläder som inte finns inom profilen.  
 
Det finns en manual med riktlinjer för reklam som går att finna på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, 
www.aikfotboll.se  
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ARRANGEMANG 
 
Samtliga föräldraföreningar/åldersgrupper kommer på ett eller annat sätt vara involverade i genomfö-
randet 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: Lasse Pettersson 
 
Arrangemang i samband med allsvenska matcher och övriga marknadskontakter/sponsring. 
Ansvarig: Lasse Pettersson 
 
Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till åldersgrupperna av följande ansvariga: 
Arrangemang: Lasse Pettersson/Göran Carlsson 
 
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. 
Ansvarig: Lasse Pettersson 
 
A-lags matcher Dam  
”Boll-Lisor” 
F12 är ”Boll-Lisor” vid damernas hemmamatcher på Skytteholms IP. 
Ansvariga för fördelningen: Matchansvarig dam/chefstränare flick 
 
Förmatcher 
Ambitionen är att spela förmatcher på Råsundastadion och Skytteholms IP för våra 5/7-mannalag 
(P/F8-12). 
Ansvariga:  
 
Entréer 
Spelare med giltigt spelarkort och ledare med giltigt ledarkort äger rätt till fri entré till våra represen-
tationslags hemmamatcher.  
Ansvarig: Ungdomskonsulenten 
 
AIK-dagen 
AIK-dagen arrangeras 1.5 varje år som en gemensam aktivitet för alla inom AIK Fotboll, på Skytte-
holms IP. Dagen är till för att fira vår verksamhet och vår del i det som är ”AIK-familjen”.  
Det spelas maratonmatch, kommer besök från företag och organisationer och inte minst från A-
lagsspelare. Dagen avslutas traditionsenligt med en match mellan AIK-ledare och AIK-veteraner. 

• AIK-dagen. 
Ansvariga: Ungdomskommittén 
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KNATTESKOLAN  
 

Chefstränare pojk:   Roberth Bromér 
Chefstränare flick:   Johannes Wiklund 
Samordnande tränare:   Mattias Nordstrand 
Kontaktperson/administration:  Johannes Wiklund/Roberth Bromér 
Ansvarig för ledarrekrytering och utbildning:  Johannes Wiklund/Roberth Bromér 
Kontaktpersoner för föräldraföreningar: Göran Carlsson 

    
Mål 
Målet med Knatteskolan är att vara 90-100 pojkspelare och 30 flickspelare när de går in i 5-
mannaverksamheten (P/F7) och att genomföra verksamheten så att flertalet spelare fortsätter i AIK. 
Under 2009 genomförs en decentralisering av Knatteskolan genom att förutom verksamheten i Solna, 
även ha Knatteskola i Bergshamra för att ge fler möjligheten att spela fotboll i AIK. 
 
Syfte 
Syftet med Knatteskolans verksamhet är att skapa ett intresse för fotboll i allmänhet och i synnerhet 
AIK som klubb. Chefstränare/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. 

 
Organisation 
Chefstränare för pojk resp. flick verksamheten samt samordnande tränare ansvarar för Knatteskolan 
tillsammans med ledare/spelare som redan är verksamma i vår verksamhet. I åldersgrupperna P/F5-6 
år tränar pojkar och flickor tillsammans.  Fem spelare från dam resp. herrjuniorer ska deltaga på Knat-
teskolans träningar som ledare. Under den tiden ska föräldrarna introduceras och utbildas till nya trä-
nare/ledare.  
Under hösten P6 görs gruppindelning med vardera 30 spelare i varje träningsgrupp. F6 bilder en egen 
flickgrupp med ca 30 spelare. I varje träningsgrupp skall det finnas 4 – 6 ledare. Spelarna bör redan 
från början tillhöra sin egen åldersgrupp. 
 
Material 
I avgiften för P/F 5 ingår träningskläder bestående av träningströja, shorts och strumpor 
 
P/F 6 (03) 
Träning: 1 gång/veckan, jan-april, inomhus, april - oktober utomhus. 
 
P/F 5 (04) 
Start: Hagaparken i augusti. 
Träning: 1 gång/veckan. Augusti-oktober utomhus, november-december 

inomhus. 
 

Övergång från Knatteskolan till 5-mannaverksamhet sker under ledning av chefstränare  
pojk- respektive flickverksamheten. 
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FLICKVERKSAMHETEN  
 
Chefstränare:   Johannes Wiklund 
Knatteskolan:   Mattias Nordstrand 
Samordnande målvaktstränare: Mikael Ohlin 
Samordnande fystränare:   
Samordnande mental tränare: Cecilia Båge  
Spelarrekrytering/scouting:  Johannes Wiklund 
Ekonomi:   Göran Lööv 
Utbildning:   Peter Wennberg/Johannes Wiklund 
Turneringar:   Per Hägerö/Dan Mellberg 
Föräldraföreningar:   Göran Carlsson 
 

 
 
Verksamhetsförklaring 
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola (pojkar och flickor 5-6 år), Flickverksamhet 
(F7-Dam J), Pojkverksamhet (P7-10 och P11-18) och Ungdomsakademi (P11-16).  
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Övergripande mål 
Övergripande mål för flickverksamheten i de yngre åldrarna (F7-12) är att genom en bred fotbolls-
verksamhet 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.  
 
Övergripande mål för flickverksamheten i de äldre åldrarna (F13-Dam J) är att under året utbilda spe-
lare 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 juniorlag (AIK DFF) och 
därifrån vidare till damlaget, vilket innebär att den enskilde spelarens individuella utveckling generellt 
sett prioriteras före lagens resultat.  
 
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.  
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK-Stilen”.  
• Att av ungdomskommittén och styrelsen fattade beslut följs. 
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga utsträckning skall spela en match/vecka i S:t 

Erikscupen. 
• Att samtliga åldersgrupper genomför träningsläger under mars/april och augusti månad. 
• Att F7-16 består av minst 30 spelare/åldersgrupp. 
 
Mål för lagen 
•  Juniorlaget skall genomföra seriespel i div.3.  
• Att kvalificera sig för nästkommande års högsta serie för respektive åldersgrupp.  
• I åldersgrupperna F13-F15 ska lagen kvalificera sig till minst semifinal i slutspelet. 
•  Lagen skall delta i Profil- och Elitprofilturneringar enligt plan. 
•  F12-F16 samt Juniorlaget skall delta i Gothia Cup. 
• AIK skall representeras av ett lag i F15 och F17 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. Speltiden för varje spelare kommer 
att variera. Målsättningen är att gå så långt som möjligt och lagen matchas därefter. Se ”Lagens 
verksamhet”. 

 
Mål för spelarutveckling F13-Dam J 
• Minst en spelare i F15 skall vara kvalificerad för spel i Dam J. 
• Minst två spelare i F16 skall vara kvalificerad för landslagsläger. 
• Minst en spelare i F15 skall vara kvalificerad för landslagsläger. 
• Minst fem spelare i F16 och tre spelare F15 skall vara kvalificerade för distriktslaget. 
• Minst sex spelare i F14 skall vara kvalificerade för Rådmansölägret. 
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta externa spelare upprättas och genomförs av chefs-

tränare. 
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Träningsverksamhet 
F12-Dam J skall under året arbeta med nivåindelade träningar och matcher. Övriga åldersgrupper 
nivåindelar enbart under träning. 
 
Träningsgrupper  
• Dam J (F93-90), en träningsgrupp bestående av ca 20 spelare, tre-fyra träningar per vecka. 
• F16 (F93), en träningsgrupp bestående av ca 16 spelare, två-tre träningar per vecka. 
• F15 (F94), två träningsgrupper bestående av vardera ca 16 spelare, tre-fyra träningar per vecka. 
• F14 (F95), en träningsgrupp bestående av ca 25 spelare, tre-fyra träningar per vecka. 
• F13 (F96), en träningsgrupp bestående av ca 18 spelare, tre träningar per vecka. 
• F12 (F97), en träningsgrupp bestående av ca 18 spelare, tre träningar per vecka. 
• F11 (F98), en träningsgrupp bestående av ca 18 spelare, två-tre träningar per vecka. 
• F10 (F99), en träningsgrupp bestående av ca 30 spelare, två-tre träningar per vecka. 
• F9 (F00), en träningsgrupp bestående av ca 20 spelare, två träningar per vecka. 
• F8 (F01), en träningsgrupp bestående av ca 18 spelare, två träningar per vecka. 
• F7 (F02), en träningsgrupp bestående av ca 18 spelare, en-två träningar per vecka. 
 
 
Tränar/Ledarorganisation F11-Dam J 
I ett lag ska det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
– Tränare 1 - övergripande ansvarig  
– Tränare 2 - ass. tränare, med ansvar för individuell träning 
– Målvaktstränare - tränare med ansvar för målvaktsträning i träningsgruppen 
– Lagledare - övergripande ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK cent-

ralt 
– AIK-stilsansvarig - en AIK-stilsansvarig per träningsgrupp som tillsammans med ansvarige tränaren 

ansvarar för att AIK-stilen hålls och att ”Vi spelar ihop”-aktiviteter genomförs. 
 
Tränar/Ledarorganisation F7-10 
I ett lag ska det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
– Tränare 1 - övergripande ansvarig  
– Tränare 2 - ass. tränare, med ansvar för individuell träning 
– Lagledare - övergripande ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK cent-

ralt 
– AIK-stilsansvarig - en AIK-stilsansvarig per träningsgrupp som tillsammans med ansvarige tränaren 

ansvarar för att AIK-stilen hålls och att ”Vi spelar ihop”-aktiviteter genomförs. 
 
Träningsläger 
 F7-Dam J genomför träningsläger enligt egen planering, i samråd med chefstränare inför vår- respek-
tive höstsäsong. 
 
Målvaktsträning 
Speciell målvaktsträning skall genomföras kontinuerligt under året av enskilda målvaktstränare för 
varje grupp (F7-10) eller av en gemensam målvaktstränare (F11-Dam J). 
Samtliga målvaktstränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt under året för pla-
nering, utbildning och utvärdering.  
Plan för målvaktsträning utarbetas av målvaktstränaren.  
All träning genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Ansvarig: Samordnande målvaktstränare 
 
Fysträning 
I åldersgrupperna F13-Dam J genomförs fysträning enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spe-
lare”. 
Ansvarig: Samordnande fystränare 
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Individuell träning/Individuell skicklighet  
I åldersgrupperna F12-16 kompletteras lagträningen med individuell träning/individuell skicklighet 
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Mental träning 
I åldersgrupperna F13-DJ genomförs mental träning enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för 
spelare”. 
Ansvarig: Samordnande mental tränare 
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Tävlingsverksamhet 
För F7-12 verksamheten finns inga resultatmål för lagens seriespel eller enskilda turneringar (undan-
taget F12, se ”Elitprofilturneringar”). 
 
Lagorganisation 
Följande lag finns under året i flickverksamheten 
 
• Juniorlag Ett lag i div.3 (AIK DFF)  
• F16 2 lag (F93) 
• F15   2 lag (F94) 
• F14   2 lag (F95)  
• F13  1 lag (F96) 
• F12  2 lag (F97)  
• F11  4 lag (F98)  
• F10  3 lag (F99) 
• F9  3 lag (F00) 
• F8  3 lag (F01) 
• F7 2 lag (F02) 
 
Seriespel 
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en viktig del i spelarens utveckling att omsätta det 
man tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare ska alltid ha fokus på att vinna sina matcher 
man spelar, eftersom det är ett utvecklingsmål i sig. Det innebär däremot inte att AIK-lag över tid ska 
matchas för att vinna sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”. Däremot kan lag i slutet av en 
säsong matchas för att nå slutspel samt att säkerhetsställa seriespel med kvalitet under nästkomman-
de säsong. 
 
För F7-12 finns inga resultatkrav vilket innebär att seriespel skall ses som en viktig del i verksamheten 
men att lagen skall matchas som en del i spelarens utveckling och inte till varje pris vinna sin serie. 
Lagen deltar i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. Samtliga spelare i verksamheten skall i största möjli-
ga utsträckning spela en match/vecka i S:t Erikscupen.  
 
För F12 skall lagen vara nivåindelade där de spelare som kommit längst i sin utveckling spelar till-
sammans i lag 1. En viss rotation ska förekomma så att ungefär 2/3 av spelartruppen någon gång 
spelat med lag 1.  
 
Övergång 5-manna till 7-manna (F9) 
F9-lagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 7-manna. Målsättning-
en är att ha tre 7-manna lag kommande år där lagen är nivåindelade. 
 
Övergång 7-manna till 11-manna (F12) 
F12-lagens verksamhet inriktas under året på förberedelser inför övergången till 11-manna. Målsätt-
ningen är att ha två 11-manna lag kommande år där lagen är nivåindelade. 
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Profilturneringar 
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet som tillgodoser lagens matchning mot kvalifi-
cerat motstånd. Detta sker i samråd med chefstränaren. 
Se även beskrivning i ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
Samtliga lag skall delta i minst en turnering inför seriestarten (mars-april) och under sommarperioden 
(juni-augusti). Erfarenhetsmässigt ligger det mycket positivt i att fler lag deltar i samma turnering. 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verk-
samhetsplan.  
 
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda profilturneringar. 
Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan. 
Se även ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
 
 Utomhus: Inomhus: 
F15 (F94) 

 
Adventscupen, Bollstanäs 

   
F14 (F95) 

 
Adventscupen, Bollstanäs 

   

F13 (F96) 
 

Nyårscupen, Bollstanäs 
   

F12 (F97) 7 to 11 Cup, Stockholm Nyårscupen, Bollstanäs 

 Pingstcupen, Eskilstuna 

  
F11 (F98) AIK-Cupen, Solna  Nyårscupen, Bollstanäs 

 Aroscupen, Västerås Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg  

 Pingstcupen, Eskilstuna  
   

F10 (F99) AIK-Cupen, Solna Nyårscupen, Bollstanäs 

 Aroscupen, Västerås  Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg  
   

F9 (F00) AIK-Cupen, Solna Nyårscupen, Bollstanäs 

  Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg 
   

F8 (F01) AIK-Cupen, Solna Nyårscupen, Bollstanäs 

  

 F7 (F02) Småtting Cup, Stockholm 

 
 

 
 
Samarbete med Örebro SK 
F12 och F11 har utbyte med Örebro SK Ungdom och spelar träningsmatcher (9-manna) mot ÖSK samt 
eventuellt en förening från Norrköpingstrakten i mars/april månad. 
Pojkar/flickor 10 samordnar deltagande i Aroscupen. 
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Elitprofilturneringar 
I ett fåtal turneringar, s.k. elitprofilturneringar ställer AIK upp med sitt bästa lag med målsättningen 
att matcha laget för att nå optimalt resultat. Förutom att AIK här ställer upp med bästa möjliga lag 
kan det även innebära att alla spelare inte får lika mycket speltid. 
 

• Dam J; Inomhus SM (Tyresö). Gothia Cup (Göteborg). JDM (Stockholm). Victoria Cup (Stock-
holm) 

• F16; Gothia Cup (Göteborg). 
• F15; Inomhus SM (Tyresö). AIK Girl Star Cup (Solna). Gothia Cup (Göteborg). 
• F14; AIK Girl Star Cup (Solna). Gothia Cup (Göteborg). Pingstcupen (Eskilstuna). 
• F13; AIK Girl Star Cup (Solna) Gothia Cup (Göteborg). Pingstcupen (Eskilstuna). 
• F12; AIK Girl Star Cup (Solna). Gothia Cup (Göteborg).  

 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verk-
samhetsplan. Se även ”Policy för lagens tävlingsverksamhet” 
 
Ansvarig tränare lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda elitprofilturneringar. 
Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan. 
 
AIK Girl Star Cup 
F12-F15 deltar i AIK:s egen inomhusturnering, Girl Star Cup, som genomförs  
10-11 januari med deltagande lag från Stockholm och närliggande distrikt. AIK deltar med förening-
ens bästa lag i respektive åldersgrupp. Planering och genomförande av turneringen genomförs i pro-
jektform med Dan Mellberg som projektledare. Föräldrar och spelare kommer att tilldelas arbetsupp-
gifter under turneringen i samband med att deras åldersklass spelar. 
 
AIK-Cupen  
F8-F12 deltar i AIK:s egen stora utomhusturnering, AIK Cupen. 
 
Egna turneringar 
I AIK:s egen profilturnering AIK Cupen (F11) och i Småtting Cup (F7) är åldersgruppen medarrangör, 
se vidare avsnittet ”Turneringar” och ”Policy och riktlinjer för AIK Ungdomsfotbolls egna turneringar”. 
AIK arrangerar tillsammans med Samspel Svealand 7 to 11 Cup (F12) och Samspel Svealand Indoor 
Cup (F9-11), åldersgrupperna är dock inte medarrangörer. 
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Spelarutveckling 
Intern teknikträning 
Intern teknikträning genomförs för åldersgrupperna F8-F9 och F10-F11 enligt planering i samarbete 
med chefstränare och ansvariga lagtränare. Detta sker på särskilt avsatt tid och kan komma att 
ersätta ordinarie träningstid. Lagtränarna och de övriga tränarna ska medverka aktivt. 
Den interna teknikträningens huvudsyfte är att säkerställa att åldersgrupperna arbetar utifrån 
”AIK:s Utvecklingsplan för spelare” och att utveckla och stimulera spelarna och tränarna i respektive 
åldersgrupp. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Intern spelarutveckling 
En speciell satsning görs på individuell utveckling för särskilt talangfulla spelare genom ökade förbere-
delser inför distrikts- och landslagsuppdrag. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Rotationsträning/Permanent uppflyttning 
Rotationsträning genomförs kontinuerligt under säsongen där spelare tränar med äldre lag där syftet 
är att stimulera de mest framstående spelarna i åldersgruppen. 
Spelare kan även bli permanent uppflyttade till äldre grupp om det anses utvecklande för den enskilde 
spelaren. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Talangträning 
Talangträning genomförs under året för F12-16 där även externa spelare kan bjudas in. Detta sker i 
samarbete med AIK Dam. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
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 
 
StFF Zonträningar 
Stockholms Fotbollförbund har zonträningar för F13. Detta är en del av förbundets arbete med ta-
langutveckling. Från AIK:s F13 skickar vi fem spelare till dessa läger/träningar.  
Ansvarig: Chefstränare  
 
Spelarrekrytering 
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Policy och organisation för spelarrekryte-
ring”. 
Ansvarig: Chefstränare 
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Verksamhetsplanering 
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och Budget enligt fastställd mall och tids-
plan. Verksamhetsplan och budget skall vara undertecknad av tränare, AIK stilsansvarig samt av 
ordföranden för åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhets-
planering” och ”Riktlinjer för budget och redovisning”. 
 
Verksamhetsplan, budget och organisation 
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna: 
• Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna skall vara inlämnad senast 2009-01-15. 
• Fastställd budget skall hållas. 
• Lagorganisation skall vara klar senast 2008-12-15. 
• Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner. 
• Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2009-03-31. 
• Att föräldraförsäkran gällande turneringar och läger som gäller under hela året skall lämnas in till 

kansliet senast 2009-01-31.  
 
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i ”AIK:s utvecklingsplan för spelare”. 
 
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar, elitprofilturneringar samt övriga 
turneringar enligt egen planering. Se även dokument ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
Chefstränaren följer upp tränings- och tävlingsverksamheten genom kontinuerliga tränarmöten samt 
genom att följa lagens träningar och matcher. 
 
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 året erbjuds föräldrar för nya spelare samma möjlighet. 
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken ”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls 
hemsida www.aikfotboll.se 
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Övriga aktiviteter 
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. 
 
Utbildning 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av chefstränare flick. Utbild-
ningsansvarige ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad utbildningsplan. 
 
Föräldraföreningar 
Ansvariga för lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande för-
äldraföreningar. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd "Arbetsordning för föräldraförening-
ar" (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.  
Sep/Okt Utvärdering av säsongen (FF och tränarna/ledarna). Information inför kommande sä-

song. 
Nov:     Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse. Genomförs i samband 

med stormöte. 
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen 
 
Ansvariga tränarmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Ansvariga tränare och specialtränare 
Mötesfrekvens: två gånger på våren och två gånger på hösten  
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och 
AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kom-
mande tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Tränarmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare 
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten 
Syftet med dessa möten är utvärdering av genomförd verksamhet, planering av kommande verksam-
het med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare och gruppernas verksamhetspla-
ner. Mötena genomförs utifrån fastställd dagordning. 
 
Åldersgrupps-/träningsgruppsmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive åldersgrupp/träningsgrupp, samt AIK-
stilsansvariga och ordförande/kassör i föräldraföreningarna.  
Mötesfrekvens: en gång/våren och en gång/hösten 
 
A-lagsmatcher 
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på lagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste 
mån se dessa i ledares sällskap. Damlagsspelarna kommer att tilldelas varsitt flicklag som de sedan 
skall besöka under säsongen enligt schema som tas fram genom chefstränare och ansvarig tränare för 
damlaget. 
F12 är ansvariga för att det finns bollflickor på damlagets matcher i Damallsvenskan. 
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Hagaparken Cup/Damjuniorlaget 
Spelarna i Dam J skall delta som instruktörer på Hagaparken Cup samt enligt schema på efterföljande 
Knatteskola och detta läggs in i lagets verksamhetsplanering. 
Ansvarig: Chefstränare   
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POJKVERKSAMHETEN 
 
Chefstränare: Roberth Bromér 
Samordnande tränare P16-18: Kenth Marcusson 
Samordnande tränare P7-11: Mattias Nordstrand 
Knatteskolan:                 Mattias Nordstrand 
Samordnande målvaktstränare: Magnus Larsson 
Samordnande fystränare:  
Spelarrekrytering/scouting: Johan Lager 
Ekonomi: Göran Lööv 
Utbildning: Peter Wennberg/Roberth Bromér 
Turneringar:                 Per Hägerö/Dan Mellberg 
Föräldraföreningar:  Göran Carlsson 
 

 
 
Verksamhetsförklaring 
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola (pojkar och flickor 5-6 år), Flickverksamhet 
(F7-DJ), Pojkverksamhet (P7-10 och P11-18) och Ungdomsakademi (P11-16).  
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Övergripande mål 
Övergripande mål är att utbilda ungdomarna till bra fotbollsspelare som kan fortsätta som seniorspela-
re. Ett annat mål är att ta vara på missade eller sent utvecklade talanger till Akademin. 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 året. All träningsverksamhet 
bedrivs enligt riktlinjer i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Med utgångspunkt från den enskilda individen skall vi skapa förutsättningar för att alla skall hitta 
sin framtida roll inom fotbollen.  
Övergripande mål för verksamheten är att genom en bred fotbollsverksamhet skapa och bibehålla 
intresset för att utvecklas som fotbollsspelare.  
 
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.  
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK-stilen”.  
• Att av ungdomskommittén och styrelsen fattade beslut följs.  
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga utsträckning ska spela en match/vecka i 

S:t Erikscupen. 
• Att samtliga åldersgrupper genomför träningsläger under mars/april och augusti månad.  
• Att åldersgrupperna P7-10 består av minst 90 spelare. 
 
Mål för lagen 
• I åldersgrupperna P13-18 ska minst ett lag per åldersgrupp kvalificera sig till slutspel i S:t Erikscu-

pen. 
• Behålla glädjen för fotbollen och upprätthålla AIK-stilen. 
 
Mål för spelarutveckling 
• Maximal individuell utveckling. 
• I åldersgrupperna P11-P15 skall minst en spelare/åldersgrupp vara kvalificerad för Ungdomsaka-

demin inför nästkommande säsong. 
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Träningsverksamhet 
Träningsverksamheten ska i största möjliga mån vara nivåanpassad 
 
Träningsgrupper 
••  P17 (P92), ca 30 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P16 (P93), ca 20 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P15 (P94), ca 30 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P14 (P95:U), ca 18 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P14 (P95), ca 40 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P13 (P96), ca 40 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P12 (P97), ca 45 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P11 (P98), ca 60 spelare, två-tre träningar/vecka.  
• P10 (P99), ca 90 spelare (två träningsgrupper med fyra lag per grupp), två-tre träningar/vecka. 
• P9 (P00), ca 90 spelare (tre träningsgrupper med tre lag per grupp), två träningar/vecka. 
• P8 (P01), ca 90 spelare (tre träningsgrupper med tre lag per grupp), två träningar/vecka. 
• P7 (P02), ca 90 spelare (tre träningsgrupper med tre lag per grupp), en till två träningar/vecka. 
 
Tränar/ledarorganisation P12-18 
I varje träningsgrupp med ett lag skall det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
- Tränare 1 - övergripande ansvarig.  
- Tränare 2 - ass tränare.  
- Tränare 3-4 - ass tränare/individuell tränare. (Tillkommer i trupper med två eller fler lag)
   
- Målvaktstränare - en gemensam för lag i pojkverksamhet. 
- Lagledare - övergripande ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK cent-

ralt 
- AIK-stilsansvarig - en AIK-stilsansvarig per träningsgrupp som tillsammans med ansvarige tränaren 

ansvarar för att AIK-stilen hålls och att ”Vi spelar ihop”-aktiviteter genomförs. 
 
Tränar/ledarorganisation P7-11 
I varje åldersgrupp skall det finnas följande tränar/ledarorganisation: 
- Åldersgruppsansvarig - övergripande ansvarig för alla träningsgrupper. 
- Grupptränare - en grupptränare per träningsgrupp (ca 30 spelare). 
- Tränare - 4-6 tränare per träningsgrupp. 
- Gruppledare - övergripande ansvar för administrativa uppgifter gentemot lagen och 

AIK centralt. 
- AIK-stilsansvarig - en AIK-stilsansvarig per träningsgrupp som tillsammans med ålders-

gruppsansvarig och grupptränarna ansvarar för att AIK-stilen hålls och 
att ”Vi spelar ihop”-aktiviteter görs. 

 
I varje åldersgrupp leds tränings- och tävlingsverksamheten av en ansvarig åldersgruppstränare. 
Inom varje åldersgrupp bildas träningsgrupper med vardera ca 30 spelare. Grupperna skall kunskaps-
mässigt vara på samma nivå. 
Träningen bedrivs träningsgruppsvis och i möjligaste mån vid samma tidpunkter. Träningen kan indi-
vidanpassas för att tillgodose individens behov, individanpassning sker i så fall inom träningsgruppen. 
I varje träningsgrupp finns en grupptränare som tillsammans med övriga tränare/ledare svarar för att 
tränings-/tävlingsverksamheten genomförs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare” och övriga riktlin-
jer.  
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. Där det saknas åldersgruppsansvarig tränare övertar chefstränaren ansvaret gentemot 
åldersgruppen. 
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Träningsläger 
Genomförs enligt lagens egen planering, inför vår- respektive höstsäsong, i samråd med chefsträna-
ren. 
P7-12 lagen genomför träningsläger 28-29 mars i Solna samt under hösten enligt egen planering, i 
samråd med chefstränare. 
 
Målvaktsträning 
Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter genomförs enligt särskild planering. Samtliga målvakts-
tränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt under året för planering och utvärde-
ring. All träning genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Ansvarig: Samordnande målvaktstränare 
 
Fysträning 
I åldersgrupperna P12-17, genomförs fysträning enligt riktlinjerna i ”AIK:s utvecklingsplan för spela-
re”. 
Ansvarig: Samordnande fystränare 
 
Tävlingsverksamhet 
Lagorganisation 
Följande lag finns under året i pojkverksamheten 
 
• P17  2 lag (P92) 
• P16    1 lag (P93) 
• P15  2 lag (P94) 
• P14  3 lag (P95) 
••  P13  3 lag (P96)  
• P12  1 utvecklingslag (spel i P13), 2-3 baslag (P97) 
• P11  1 utvecklingslag, 4 baslag (P98) 
• P10  2 utvecklingslag (spel i P11), 6 baslag (P99) 
• P9  9 lag (P00) 
• P8  9 lag (P01) 
• P7  9 lag (P02) 

 
Seriespel 
AIK Ungdomsfotboll deltar i tävlingsspel då det är en viktig del i spelarens utveckling att omsätta det 
man tränar på i en tävlingssituation. Spelare och ledare ska alltid ha fokus på att vinna sina matcher 
man spelar, eftersom det är ett utvecklingsmål i sig. Det innebär däremot inte att AIK-lag över tid ska 
matchas för att vinna sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”. Däremot kan lag i slutet av en 
säsong matchas för att nå slutspel samt att säkerhetsställa seriespel med kvalitet under nästkomman-
de säsong. 
 
För F7-12 finns inga resultatkrav vilket innebär att seriespel skall ses som en viktig del i verksamheten 
men att lagen skall matchas som en del i spelarens utveckling och inte till varje pris vinna sin serie. 
Lagen deltar i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. Samtliga spelare i verksamheten skall i största möjli-
ga utsträckning spela en match/vecka i S:t Erikscupen.  
 
Övergång från 5-manna till 7-manna (P9) 
Under året spelar lagen 5-manna (P9-serien). Alla spelare erbjuds att delta i Aroscupen i juni, där man 
kommer att spela 7-manna. Inför Aroscupen och under hösten förbereds spelarna för övergången till 
7-manna. 
 
Övergång 7-manna till 11-manna (P12) 
Under året spelar lagen 7-manna (P12-serien). Under hösten förbereds spelarna för övergången till 
11-manna. 
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11–manna P12-17 (P92-97)  
11-mannalagen matchas under året i seriespel, olika profilturneringar och andra turneringar enligt 
egen planering. Inom varje träningsgrupp finns 2-3 matchlag, varav ett så kallat utvecklingslag där de 
spelare i åldersgruppen som för närvarande kommit längst i sin utveckling spelar. Utvecklingslag skall 
spela i sin egen åldergrupp i S:t Erikscupen, med undantag för P12 som spelar med ett lag i P13-
serien.  
För matchning av spelare i dessa åldersgruppen gäller principen; match skall alltid föregås av trä-
ningsperiod och målsättningen skall vara att samtliga spelare skall spela innan eventuell dubblering 
sker, d v s 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. 
 
7–manna P10-12 (P97-99)  
7-mannalagen matchas under året i seriespel (S:t Erikscupen), olika profilturneringar och andra tur-
neringar enligt egen planering.  
I åldersgruppen P12 finns 2-3 jämna matchlag (åldersgruppen har även ett lag i 11-manna). 
I åldersgruppen P11 finns 4 lag, samt ett utvecklingslag där de spelare i åldersgruppen som för närva-
rande kommit längst i sin utveckling spelar. Utvecklingslaget skall i seriespel (S:t Erikscupen) matchas 
i svårare serie, men i samma åldersgrupp.  
I åldersgruppen P10 finns 8 lag, varav 2 utvecklingslag, där de spelare i åldersgruppen som för närva-
rande kommit längst i sin utveckling spelar. Utvecklingslaget skall i seriespel (S:t Erikscupen) matchas 
i svårare serie, men i samma åldersgrupp. 
För matchning av spelare i dessa åldersgrupper gäller principen; match skall alltid föregås av trä-
ningsperiod.  
P11-lagens verksamhet, främst utvecklingslagen, inriktas under hösten på förberedelser inför 11–
mannaspelet. Detta innebär ett antal åldersgruppsträffar med chefstränare för att säkerställa att över-
gången går rätt till. 
Bland annat ska detta göras: 

- Tillsättning av tränare för Pojkverksamheten och Akademin 
- Ansvariga för övergången (chefstränare, och kommande ansvariga tränare i samråd med 

grupptränarna) följer verksamheten under hösten för att kunna göra gruppindelningen 
- Informations- och föräldramöte i september/oktober 
- Gruppindelningen fastställs under november 

 
 
5-manna P8-9 (P00-01)  
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 respekti-
ve träningsgrupp. Match skall alltid föregås av träningsperiod och målsättningen skall vara att samtliga 
spelare skall spela innan eventuell dubblering sker, d v s att enskilda spelare spelar fler matcher. En-
dast i undantagsfall och i samråd med ansvarig åldersgruppstränare kallas spelare från annan trä-
ningsgrupp 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 sommaren/hösten på förberedelser inför 7–mannaspelet. Detta 
innebär ett antal åldersgruppsträffar med chefstränare för att säkerställa att övergången går rätt till. 
 
5-manna P7 (P02)  
5-mannalagen matchas under året i Småtting Cup. 
I klubbsamarbetet mellan AIK, IFK Viksjö, Sollentuna United och Bollstanäs SK spelar man en trä-
ningsturnering under fyra tillfällen under året på respektive lags hemmaplan. 
Match skall alltid föregås av träningsperiod och spelare som kallas till match ska alltid få spela. Täv-
lingsmomenten skall dock hållas nere till förmån för träning och social samvaro. 
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Profilturneringar 
AIK deltar i särskilt utvalda turneringar med hög kvalitet som tillgodoser lagens matchning mot kvalifi-
cerat motstånd. Detta sker i samråd med chefstränare/samordnande tränare. 
Se även beskrivning i ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
Samtliga lag skall delta i minst en turnering inför seriestarten (mars-april) och under sommarperioden 
(juni-augusti). Erfarenhetsmässigt ligger det mycket positivt i att fler lag deltar i samma turnering. 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verk-
samhetsplan. P11 (P97) deltar i 7 to 11 cup med 2-3 lag. 
 
Samtliga åldersgrupper lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda profilturneringar. 
Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren/samordnande tränare 
innan anmälan. 
 
För P12-17 finns inga förutbestämda profilturneringar utan åldersgrupperna lägger fritt sin egen 
turneringsplanering i samråd med chefstränaren/samordnande tränare. 
 
 
   
 Utomhus: Inomhus: 
P11 (P98) AIK-Cupen, Solna – baslag/utvecklingslag Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg 
 Örebro Cupen baslag/utvecklingslag   
 Oktoberpokalen, Djursholm – baslag  
 
P10 (P99) AIK-Cupen, Solna – baslag/utvecklingslag Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg 
 Örebro Cupen – utvecklingslag  
 Aros Cupen, Västerås - baslag  
 Oktoberpokalen (P98), Djursholm – utv.lag  
 Oktoberpokalen, Djursholm - baslag  
 Halör-cup, - utvecklingslag  
   
P9 (P00) AIK-Cupen, Solna Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg 
 Aros Cupen, Västerås  
 Oktoberpokalen, Djursholm  
   
P8 (P01) AIK-Cupen, Solna Samspel Svealand Indoor, Sundbyberg 
   
P7 (02) Småtting Cup  
 
Samarbete Örebro SK och IFK Norrköping 
Under försäsongen är det inplanerat olika aktiviteter med Örebro SK och IFK Norrköping där vi bland 
annat spelar träningsmatcher mot varandra. 
Pojkar/flickor 10 samordnar deltagande i Aroscupen. 
 
AIK-Cupen  
P8-P12 lag deltar i AIK:s egen stora utomhusturnering, AIK Cupen. 
 
Egna turneringar 
I AIK:s egen profilturnering AIK Cupen (P11) och i Småtting Cup (P7) är åldersgruppen medarrangör, 
se vidare avsnittet ”Turneringar” och ”Policy och riktlinjer för AIK ungdomsfotbolls egna turneringar”. 
AIK arrangerar tillsammans med Samspel Svealand 7 to 11 Cup (P12) och Samspel Svealand Indoor 
Cup (P9-11), åldersgrupperna är dock inte medarrangörer. 
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Spelarutveckling 
 
Intern teknikträning 
Intern teknikträning genomförs för åldersgrupperna P8-P9 och P10-P11 enligt planering i samarbete 
med chefstränare och ansvariga åldersgrupptränare. Detta sker på särskilt avsatt tid och kan kom-
ma att ersätta ordinarie träningstid. Grupptränarna och de övriga tränarna ska medverka aktivt. 
Den interna teknikträningens huvudsyfte är att säkerställa att åldersgrupperna arbetar utifrån 
”AIK:s Utvecklingsplan för spelare” och att utveckla och stimulera spelarna och tränarna i respektive 
åldersgrupp. 
Ansvarig: Chefstränare 
  
Intern spelarutveckling (P10 – talangträning) 
Intern talangträning genomförs för åldersgruppen P10 enligt planering i samarbete mellan chefsträ-
nare och ansvariga åldersgrupptränare. Detta sker på särskilt avsatt tid, skild från ordinarie trä-
ningstid. Den interna talangträningens huvudsyfte är att identifiera, utveckla och stimulera de mest 
framstående fotbollsspelarna i respektive åldersgrupp. De som deltar i talangträningen ska under 
säsongen bilda två utvecklingslag som spelar profilturneringar. 
Chefstränare har övergripande ansvar för uttagning och genomförande av talangträningen. Det är 
önskvärt att grupptränarna medverkar. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Rotationsträning/Permanent uppflyttning 
P12-17 har rotationsträning eller permanent uppflyttning om chefstränaren i samråd med ansvariga 
tränare tycker att behovet finns. 
Ansvarig: Chefstränare för pojkverksamheten 
 
Träning med Ungdomsakademin 
De spelare i P12-15 som har kommit längst i slutet av säsongen ska träna med Ungdomsakademin i 
samma åldersgrupp efter tävlingssäsongen, inför nya trupputtagningar.  
P11 kommer att ha rotationsträning kontinuerligt under säsongen. 
Ansvarig: Chefstränare pojkverksamheten och Chefstränare Ungdomsakademin 
 
StFF Zonträningar 
Stockholms Fotbollförbunds har zonträningar för P13-14. Detta är en del av förbundets arbete med 
talangutveckling. Från utvecklingslagen i P13 och P14 skickar vi fem spelare från respektive trupp till 
dessa läger.  
Ansvarig: Chefstränare/Samordnande tränare 
 
Spelarrekrytering 
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Policy och organisation för spelarrekryte-
ring”. 
Ansvarig: Spelarrekryteringsansvarig 
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Verksamhetsplanering 
Lagen beskriver sin säsongsplanering i Verksamhetsplan och Budget enligt fastställd mall och tids-
plan. 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”. 
 
Verksamhetsplan, budget och organisation 
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna: 
• Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna skall vara inlämnad senast 2009-01-15. 
• Fastställd budget skall hållas. 
• Lagorganisation skall vara klar senast 2008-12-15. 
• Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner. 
• Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2009-03-31. 
• En föräldraförsäkran gällande turneringar och läger som gäller under hela året skall lämnas in till 

kansliet senast 2009-01-31. 
 
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar samt övriga turneringar enligt egen 
planering. Se även dokument ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
Chefstränaren följer upp tränings– och tävlingsverksamheten genom kontinuerlig tränarmöten samt 
genom att följa lagens träningar och matcher. 
 
Hälsoenkät 
Sedan 2005 har samtliga föräldrar fått möjlighet att fylla i en hälsoenkät med syfte att upptäcka 
barn/ungdomar som finns i riskzonen för hjärtproblem. 
Under 2009 erbjuds föräldrar för nya spelare samma möjlighet. 
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken ”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls 
hemsida www.aikfotboll.se 
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Övriga aktiviteter 
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. 
 
Utbildning 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av chefstränaren pojk. Utbild-
ningsansvarig ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av beslutad utbildningsplan. 
 
Föräldraföreningar 
Ansvarig för lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande föräld-
raföreningar. 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.  
Sep/Okt Utvärdering av säsongen (FF och tränarna/ledarna). Information inför kommande sä-

song. 
Nov:     Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse. Genomförs i samband 

med stormöte. 
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen 
 
Ansvariga tränarmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Ansvariga tränare och specialtränare 
Mötesfrekvens: två gånger på våren och två gånger på hösten  
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och 
AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kom-
mande tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Tränarmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare 
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten 
Syftet med dessa möten är utvärdering av genomförd verksamhet, planering av kommande verksam-
het med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare och gruppernas verksamhetspla-
ner. Mötena genomförs utifrån fastställd dagordning. 
 
Åldersgrupps-/träningsgruppsmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive åldersgrupp/träningsgrupp, samt AIK-
stilsansvariga och ordförande/kassör i föräldraföreningarna.  
Mötesfrekvens: en gång/våren och en gång/hösten 
 
A-lagsmatcher 
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på lagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste 
mån se dessa i ledares sällskap.  
P14 är ansvariga för att det finns bollkallar på herrlagets matcher i Allsvenskan. 
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AIK Ungdomsakademi 
 
Chefstränare AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji 
Samordnande målvaktstränare: Magnus Larsson 
Samordnande fystränare:  
Samordnande individuell tränare: Pär Johansson 
Samordnande mental tränare:  
Skolsamordnare: Jussi Sjöblom/Elie Mineirji  
Spelarrekrytering/scouting: Johan Lager 
Ekonomi: Göran Lööv 
Utbildning: Peter Wennberg/Elie Mineirji 
Turneringar: Per Hägerö/Dan Mellberg 
Föräldraföreningar:  Göran Carlsson 

 

 
 
 
Verksamhetsförklaring 
AIK Ungdomsfotbolls verksamhet är indelad i Knatteskola (pojkar och flickor 5-6 år), Flickverksamhet 
(F7-DamJ), Pojkverksamhet (P7-10 och P11-18) och Ungdomsakademi (P11-16).  
 
AIK Ungdomsakademi består av ca 18 spelare per åldersgrupp i åldersgrupperna P11-16.  
P11 kommer att ha två 7-mannalag, P12-16 kommer att ha ett 11-mannalag per åldersgrupp. 
 
Uttagning till Ungdomsakademin ska vara färdig i november månad, och då ska även tränarorganisa-
tionen presenteras för spelare och föräldrar. Spelarna är uttagna i Ungdomsakademin ett år i taget. 
Akademin har en tydlig inriktning på individuell utveckling för att fostra kommande elitspelare. Utöver 
AIK: s ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet har vi samarbete med Råsundaskolan som möjliggör 
flera träningstillfällen och utökad samordning med övrig skolverksamhet. 
 
Spelare som tillhör Ungdomsakademin kan delta i matcher med Pojkverksamheten P11-18 efter över-
enskommelse mellan tränarna. 
 
Efter tävlingssäsongen ska ett antal spelare i Pojkverksamheten P11-16 som tillhör utvecklingslaget 
erbjudas möjlighet att kvalificera sig för Ungdomsakademin inför kommande säsong genom att delta i 
deras träning. 
All träningsverksamhet bedrivs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
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Övergripande mål 
Övergripande mål för verksamheten är att förbereda spelarna för träning och spel i AIK:s juniorverk-
samhet, vilket innebär att den enskilde spelarens individuella utveckling prioriteras före lagens resul-
tat. Följande övergripande mål ska också uppnås:  
 
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”.  
• Att tränings- och tävlingsverksamhet bedrivs enligt ”AIK-stilen”.  
• Att av ungdomskommittén och styrelsen fattade beslut följs.  
• Att samtliga spelare i verksamheten i största möjliga utsträckning ska spela en match/vecka i 

S:t Erikscupen. 
• Att samtliga åldersgrupper genomför träningsläger under mars/april och augusti månad.  
 
Med dessa övergripande mål som bas gäller dessutom följande resultatmål för lagen: 
 
Mål för lagen 
• Laget i pojkallsvenskan (P16) skall kvalificera sig för slutspel i pojkallsvenskan 
• Att kvalificera sig för nästkommande års högsta serie för respektive åldersgrupp  
• I åldersgrupperna P13-P15 ska lagen kvalificera sig till minst semifinal i slutspelet 
• I åldersgruppen P12 skall ett lag genomföra seriespel i 13-årsgruppen 
• I åldersgruppen P11 skall två lag genomföra seriespel i 12-årsgruppen, 7-manna 
• Lagen skall delta i profil- och elitprofilturneringar enligt plan 
 
Mål för spelarutveckling 
• Minst sex spelare i PA-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s J-trupp inför kommande säsong. 
• Minst 10 spelare i P15-truppen skall vara kvalificerade för AIK:s PA-trupp inför kommande säsong. 
• Minst tre spelare i P15 och tre spelare i P16 skall vara kvalificerade för landslagsläger.  
• Minst tre spelare i P15 och tre spelare i P16 skall vara kvalificerade för distriktslaget. 
• Minst sex spelare i P14 skall vara kvalificerade för Rådmansö-lägret. 
• Kartläggning och handlingsplan för intressanta externa spelare upprättas och genomförs. 
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Träningsverksamhet 
Träningsgrupper 
• PA (P93), ca 18 spelare, fem-sex träningar/vecka. 
• P15 (P94), ca 18 spelare, fyra-fem träningar/vecka. 
• P14 (P95), ca 18 spelare, fyra-fem träningar/vecka. 
• P13 (P96), ca 18 spelare, fyra-fem träningar/vecka. 
• P12 (P97), ca 18 spelare, fyra-fem träningar/vecka. 
• P11 (P98), ca 18 spelare, tre-fyra träningar/vecka. 
 
Tränar/ledarorganisation 
Träningsgrupperna kommer att samarbeta mellan åldersgrupperna, där P11-12, P13-14 och P15-
16(PA) kommer att ha gemensamma funktioner. I varje träningsgrupp skall det finnas följande trä-
nar/ledarorganisation: 
- Akademitränare - övergripande ansvarig för två åldersgrupper 
- Lagtränare - tränare med ansvar för en åldersgrupp i samarbete med akademitränaren 
- Ass. tränare - tränare med ansvar för individuell träning i en åldersgrupp 
- Målvaktstränare - tränare med ansvar för målvaktsträning i två åldersgrupper. 
- Lagledare  - övergripande ansvar för administrativa uppgifter gentemot laget och AIK cent-

ralt 
- AIK-stilsansvarig - en AIK-stilsansvarig per träningsgrupp som tillsammans med akademitränaren 

ansvarar för att AIK-stilen hålls och att ”Vi spelar ihop”-aktiviteter genomförs. 
 
Träningsläger 
Genomförs enligt lagens egen planering, inför vår- respektive höstsäsong, i samråd med chefsträna-
ren.  
P11-12, P13-14 respektive P15-16 ska ha som mål att åka tillsammans på träningsläger. 
 
Målvaktsträning 
Speciell målvaktsträning för AIK:s målvakter genomförs minst tre gånger/vecka under hela året. Samt-
liga målvaktstränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinuerligt under året för planering, 
utbildning och utvärdering. All träning genomförs enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spela-
re”. 
Ansvarig: Samordnande målvaktstränare 
 
Fysträning 
I åldersgrupperna P11-16 genomförs fysträning kontinuerligt under hela året enligt riktlinjerna i ”AIK:s 
utvecklingsplan för spelare”. Samtliga fystränare inom ungdomsfotbollen kommer att träffas kontinu-
erligt under året för planering, utbildning och utvärdering. 
Ansvarig: Samordnande fystränare 
 
Individuell träning/Individuell skicklighet  
I åldersgrupperna P11-16 kompletteras lagträningen med individuell träning/individuell skicklighet 
enligt riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
Ansvarig: Samordnande individuell tränare 
 
Mental träning 
Mental träning kommer att genomföras enligt utarbetat program. 
Ansvarig: Samordnande mental tränare 
 
Skolsamordning 
För att kunna spela fotboll i AIK Ungdomsakademi måste skolarbetet fungera bra. För åldersgrupper-
na P11-13 bedrivs fotbollsträningen även på skoltid, främst i samarbete med Råsundaskolan. I fram-
tiden ska fotboll på skoltid även bedrivas för P14-16.  
Ansvarig: Skolsamordnare/Chefstränare 
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Tävlingsverksamhet 
Lagorganisation 
Följande lag finns under året i AIK Ungdomsakademi: 
• Pojkallsvenskan (PA) 
• P15:1 
• P14:1 
• P13:1 
• P13:2 (P97) 
• P12:1 (P98 – 7-manna) 
• P12:2 (P98 – 7-manna) 
 
Seriespel 
Samtliga lag deltar i egen åldersgrupp i S:t Erikscupen. P12-laget deltar i P13-serie och P11-lagen 
deltar i P12-serie. PA-truppen deltar i pojkallsvenskan. 
Spelare och ledare ska alltid ha fokus på att vinna sina matcher man spelar. Det innebär däremot inte 
att AIK-lag över tid ska matchas för att vinna sin serie genom att alltid spela med ”bästa laget”. Där-
emot kan lag i slutet av en säsong matchas för att nå slutspel samt att säkerhetsställa seriespel med 
kvalitet under nästkommande säsong. 
 
Elitprofilturneringar 
I ett fåtal turneringar, s k elitprofilturneringar ligger ett tydligt fokus på att matcha lagen för att nå 
optimala resultat. Här ställer AIK upp med bästa möjliga lag med målsättningen att vinna turneringen. 
• P16; Internationella turneringar 
• P15; Milk cup, Nordirland, Gothia Cup, Göteborg 
• P14; Sverigecupen, Karlstad. Gothia cup, Göteborg 
• P13; Nike cup, Lomma. Gothia cup, Göteborg 
• P12; Gothia cup, Göteborg 
• P11; Mini-cup, Falkenberg 
Dessa turneringar kompletteras med annan tävlingsverksamhet, vilket framgår av lagens egen verk-
samhetsplan. Se även ”Policy för lagens tävlingsverksamhet” 
 
Akademitränarna lämnar skriftlig rapport till chefstränaren efter genomförda elitprofilturneringar. 
Deltagande i andra externa turneringar stäms av i förväg med chefstränaren innan anmälan. 
 
AIK Golden Cup 
P11-14 deltar i AIK:s egen inomhusturnering, Golden Cup, som genomförs i december med delta-
gande lag från Stockholm och närliggande distrikt. Planering och genomförande av turneringen 
genomförs i projektform med Dan Mellberg som projektledare. Lagen (föräldrar och spelare) kommer 
att tilldelas arbetsuppgifter under turneringen i samband med att deras åldersklass spelar. 
 
Egna turneringar 
I AIK:s profilturnering AIK Cupen (P11) är åldersgruppen medarrangör, se vidare avsnittet ”Tur-
neringar” och ”Policy och riktlinjer för AIK Ungdomsfotbolls egna turneringar”. 
 
Samarbete Örebro SK och IFK Norrköping 
Under försäsongen är det inplanerat olika aktiviteter med Örebro SK och IFK Norrköping där vi bland 
annat spelar träningsmatcher mot varandra. 
22 mars på Skytteholms IP:  AIK PA-P11 – ÖSK PA-P11 
12-13 april hos IFK Norrköping:  IFK Norrköping PA-P11 – AIK PA-P11 
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Spelarutveckling 
Intern spelarutveckling 
En speciell satsning görs på individuell utveckling för särskilt talangfulla spelare genom ökade förbere-
delser inför distrikts- och landslagsuppdrag. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Rotationsträning/Permanent uppflyttning 
Rotationsträning genomförs kontinuerligt under säsongen där spelare tränar med äldre lag där syftet 
är att stimulera de mest framstående spelarna i åldersgruppen. 
Spelare kan även bli permanent uppflyttade till äldre grupp om det anses utvecklande för den enskilde 
spelaren. 
Ansvarig: Chefstränare 
 
Pojkverksamheten tränar med Ungdomsakademin 
De spelare i pojkverksamheten P12-15 som har kommit längst i slutet av säsongen ska träna med 
Ungdomsakademin i samma åldersgrupp efter tävlingssäsongen, inför nya trupputtagningar.  
P11 kommer att ha rotationsträning kontinuerligt under säsongen. 
Ansvarig: Chefstränare Ungdomsakademin och Chefstränare pojkverksamheten 
 
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: Spelarrekrytering/scout 
 
Spelarrekrytering 
Riktlinjer för spelarrekrytering finns redovisad i särskild PM, ”Policy och organisation för spelarrekryte-
ring”. 
Ansvarig: Spelarrekrytering/scout 
 
Verksamhetsplanering 
Lagen/träningsgrupperna beskriver sin säsongsplanering i verksamhetsplan och budget enligt fast-
ställd mall och tidplan. Verksamhetsplan och budget skall vara undertecknad av tränare samt av ord-
föranden för åldersgruppens föräldraförening. Se även dokumenten ”Riktlinjer för verksamhetsplane-
ring” och ”Riktlinjer för budget och redovisning”. 
 
Verksamhetsplan, budget och organisation 
Följande krav gäller för lagen/åldersgrupperna: 
• Verksamhetsplan och budget för lagen/åldersgrupperna skall vara inlämnad senast 2009-01-15. 
• Fastställd budget skall hållas. 
• Lagorganisation skall vara klar senast 2008-12-15. 
• Föräldraförening skall finnas per åldersgrupp och verka utifrån fastställda rutiner. 
• Aktivitetsavgiften skall vara betald av samtliga spelare senast 2009-03-31. 
• En föräldraförsäkran gällande turneringar och läger som gäller under hela året skall lämnas in till 

kansliet senast 2009-01-31. 
 
Lagens träningsverksamhet ska följa riktlinjerna i ”AIK:s Utvecklingsplan för spelare”. 
 
Lagens tävlingsverksamhet består av seriespel, profilturneringar samt övriga turneringar enligt egen 
planering. Se även dokument ”Policy för lagens tävlingsverksamhet”. 
 
Chefstränaren följer upp träning– och tävlingsverksamheten genom kontinuerliga tränarmöten samt 
genom att följa lagens träningar och matcher. 
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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 2009 erbjuds föräldrar för nya spelare samma möjlighet. 
Mer information om dessa enkäter finns under rubriken ”Läkaren har ordet” på AIK Ungdomsfotbolls 
hemsida www.aikfotboll.se 
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Övriga aktiviteter 
Vi spelar ihop/AIK-stilen  
Inom ramen för Vi spelar ihop/AIK-stilen kommer det under året att genomföras ett antal aktiviteter 
per lag/åldersgrupp vilket hanteras av gruppens AIK-stilsansvarig. Dessa aktiviteter kan ersätta ordi-
narie träningar. 
 
Utbildning 
Utbildning av tränare och spelare samordnas och administreras centralt av chefstränaren för Ung-
domsakademin. Utbildningsansvarig ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av be-
slutad utbildningsplan. 
 
Föräldraföreningar 
Ansvariga för lagens föräldraföreningar skall se till så att samtliga åldersgrupper har fungerande för-
äldraföreningar. Föräldraföreningarna skall arbeta enligt fastställd "Arbetsordning för föräldraförening-
ar" (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.  
Sep/Okt Utvärdering av säsongen (FF och tränarna/ledarna). Information inför kommande sä-

song. 
Nov:     Start av verksamhetsplanering. Årsmöte med val av styrelse. Genomförs i samband 

med stormöte. 
Ansvariga: Lagens tränare/ledare och föräldraföreningen 
 
Sportråd AIK Ungdomsakademi 
Ansvarig: Chefstränaren 
Målgrupp: Akademitränarna och samordnande funktioner 
Mötesfrekvens: en gång per månad, (se tidsplan sidan 12)  
Mötena innehåller rapporter utifrån fastställd mall med utgångspunkt från lagens verksamhetsplan och 
AIK:s Utvecklingsplan för spelare från respektive tränare/samordnare gällande genomförd och kom-
mande tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Tränarmöten 
Ansvarig: Chefstränare 
Målgrupp: Samtliga tränare 
Mötesfrekvens: en gång på våren och en gång på hösten 
Syftet med dessa möten är utvärdering av genomförd verksamhet, planering av kommande verksam-
het med utgångspunkt från AIK:s Utvecklingsplan för unga spelare och gruppernas verksamhetspla-
ner. Mötena genomförs utifrån fastställd dagordning. 
 
Åldersgruppsmöten (två åldersgrupper) 
Ansvarig: Chefstränare/Respektive Akademitränare 
Målgrupp: Samtliga tränare/ledare inom respektive åldersgrupp, samt AIK-stilsansvariga och ordfö-
rande/kassör i föräldraföreningarna.  
Mötesfrekvens: en gång/våren och en gång/hösten 
 
A-lagsmatcher 
Herr- och damlagets hemmamatcher ska anges på lagens månadsplaner/hemsida och i möjligaste 
mån se dessa i ledares sällskap.  
P14 är ansvariga för att det finns bollkallar på herrlagets matcher i Allsvenskan. 
 
Hagaparken Cup/J-truppen 
Spelarna i J-truppen deltar som instruktörer på Hagaparken Cup samt enligt schema på efterföljande 
knatteskola och detta läggs in i lagets verksamhetsplanering 2009. Ansvarig: Chefstränare J-truppen 
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TURNERINGAR  
 
Övergripande ansvarig:              Per Hägerö  
Ansvarig Flickverksamheten: Johannes Wiklund 
Ansvarig Pojkverksamheten: Roberth Bromér 
Ansvarig AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji 
 
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, täv-
lingsformer, 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 
AIK anordnar med centralt stöd följande turneringar: 
 
Golden Cup 
Inomhus, Solnahallen P11-14 (december) 
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg 
 
Girl Star Cup  
Inomhus, Solnahallen, F12-15 spelas 10-11 januari 
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Dan Mellberg 
 
AIK Cupen 
Utomhus Skytteholms IP P/F8-11, spelas under april-juni (datum ej fastställt) 
Ansvarig: Projektgrupp under ledning av Per Hägerö 
  
2009 är F-98 och P-98 arrangerande åldersgrupper och kommer att ingå i organisationen för försälj-
ning och arrangemang. 
   
Småtting Cup 
Genomförs vid fyra tillfällen under året där AIK ansvarar för det sista tillfället. F7 (F02) och P7 (P02) 
deltar. Övriga deltagande föreningar är IFK Viksjö, Sollentuna United och Bollstanäs SK. 
Ansvarig: Arrangeras av åldersgruppen med stöd av turneringsansvarig och samordnande tränare 
  
2009 är F-02 och P-02 arrangerande åldersgrupper och kommer att ingå i organisationen för försälj-
ning och arrangemang. 
 
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 turneringsverksam-
het”. Egna turneringar skall stämmas av med turneringsansvarig innan genomförande.  
Ansvarig: Arrangeras av lag/åldersgrupp med stöd och avstämning med turneringsansvarig 
 
Mer information om turneringsverksamheten finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, 
www.aikfotboll.se 
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FÖRÄLDRAFÖRENINGAR   
   
Övergripande ansvarig: Göran Carlsson  
Ansvarig flickverksamheten: Johannes Wiklund /  
Ansvarig pojkverksamheten: Roberth Bromér /  
Ansvarig AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji /  
 
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 och styrelsen fattade be-

slut 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 föräldraföre-
ning. Föräldraföreningar bildas i Knatteskolan för pojkar och för flickor vid 6-års ålder. Föräldraföre-
ningen ska minst bestå av en ordförande och en kassör. I åldersgrupperna P6-10 skall det finnas en 
gemensam föräldraförening för respektive åldersgrupp. Från och med P11 ska man i stället ha en 
föräldraförening för respektive träningsgrupp. I flickverksamheten ska det finnas en föräldraförening 
för varje åldersgrupp F7-16 år. 
 
Nyvalda ordföranden och kassörer kommer inför säsongen att erbjudas utbildning i ekonomi för att få 
kunskap om hur redovisningar till AIK sker och vilka regler som gäller.  
 
Föräldraföreningen är delaktig i lagets verksamhetsplan med inriktning på ekonomin. Gruppens verk-
samhetsplan 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 ar-
betsordning reglerar hur samspelet mellan föräldraföreningarna och AIK skall fungera. 
Arbetsordningen finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se 
 
Föräldraföreningsansvariga 
Inom respektive verksamhetsområde finns föräldraföreningsansvariga. De är kontaktperson med för-
äldraföreningarna 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 föräldraföre-
ningar i nya åldersgrupper samt aktivt stödja och utveckla befintliga föräldraföreningar i alla ålders-
grupper 
Arbetsgruppen träffas vid ett antal tillfällen under året för att samordna och utveckla hela ungdoms-
fotbollens föräldraverksamhet.  
Arbetsgruppen för föräldraföreningar skall också arbeta för att skapa aktiviteter som kan ge ekono-
miskt bidrag till åldersgrupperna och AIK Ungdomsfotboll. I detta är ett nära samarbete med AIK Fot-
boll AB särskilt viktigt. 
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UTBILDNING  
Tränar/ledarutbildning 
 
Övergripande utbildningsansvarig: Peter Wennberg 
Ansvarig flickverksamheten: Johannes Wiklund 
Ansvarig pojkverksamheten: Roberth Bromér 
Ansvarig AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji 
 
 
Syfte 
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildning av 
tränare, ledare och övriga funktionärer. 
 
Ansvar 
Utbildningsansvarig är ansvarig för AIK Ungdomsfotbolls utbildning för tränare, ledare och föräldrare-
presentanter enligt fastställd ansvarsfördelning. 
Ungdomskonsulenten är, tillsammans med chefstränarna, ansvarig för administration av interna och 
externa utbildningar samt utbildningsregister. 
 
Målgrupp 
Samtliga tränare inom AIK Ungdomsfotboll, dvs. tränare för Knatteskolan, pojk-, flicklag och ung-
domsakademin, lagledare/gruppledare samt övriga funktionärer.  
 
Mål 
Samtliga av AIK engagerade ungdomstränare ska genomgå minst en utbildning omfattande minst en 
dag per år. 
 
Utbildningsplan  
Ålder Utbildning Gamla utbildningsstegen 
   
5-6 år Ny i AIK 1 (½ dag) 

Ny i AIK 2 (½ dag) 
Ny i AIK 3 (½ dag) 

Ny i AIK 1 
Ny i AIK 2 
Ny i AIK 3 

   
7 år Avspark (1 dag) Steg 1 / U1 
   
8 år BAS 1 – Ledarskap (1 dag) Steg 1 / U1 

   
9 år BAS 1 Spelförståelse (1 dag),  Steg 1 / U1 
   
10 år BAS 1 – Teknik (1 dag) Steg 1 / U2 
   
11 år BAS 1 – Träningslära/Målvaktspel (1 dag) Steg 1 / U2 
   
12 år BAS 2 – Ledarskap (2 dagar) Steg 2 
   
13 år BAS 2 – Spelförståelse (2 dagar) Steg 2 
   
14 år BAS 2 – Teknik (2 dagar) Steg 2 
   
15 år BAS 2 – Träningslära/Målvaktsspel Steg 2 
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AIK Stilen 
Se eget kapitel, Vi spelar ihop 
 
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. Föräldratränarutbildning – Hur vi tränar i AIK (gäller endast tränare) 
- Del 3. Vi spelar ihop, ’’Vad är AIK-stilen’’ 

Tid: februari-mars 
 
Internutbildning 
Under försäsongen kommer AIK att hålla en fotbollsutbildning relaterad till vår utvecklingsplan. Dessa 
utbildningar genomförs vid två tillfällen, 7.2 och 14.2 på Bosön och Solna Gymnasium. Under året 
kommer Samspel Svealand att genomföra tillbörligt antal tillfällen för föräldratränarutbildning. 
 
StFF:s utbildningar 
BAS utbildningen genomförs som externa kurser enligt SvFF:s anvisningar. AIK anmäler tränare i en-
lighet med utbildningsplanen. 
 
SamSpel Svealands utbildningar 
Utbildning för föräldratränare genomförs vid olika tillfällen utefter medlemsföreningarnas önskemål, 3 
timmar per tillfälle. Betoning på praktik. Utbildningen kommer att arrangeras hos de olika föreningar-
na i Samspel Svealand.   
 
Fortbildning för tränare 
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl.a. följande utbildningsanord-
nare: 

- AIK Internutbildning 
- SamSpel Svealand 
- Stockholms FF 
- SISU 
- Annan utbildningsanordnare 

 
Målvaktstränarutbildning 
AIK:s målvaktstränare ska genomgå följande externa utbildning. 
- P/F 10-12 Målvaktstränarkurs 1 (Mv Bas 1) 
- P/F 13-16 Målvaktstränarkurs 2 (Mv Bas 2) 
- P/F 17-18 Målvaktstränarkurs 3 (Mv Bas Diplom) 
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: 
- Utbildningskväll om ekonomi samt Stockholms fotbollförbunds utbildning för ordförande och kassörer 
i föräldraföreningarna.  
- Nya föräldrarepresentanter deltar i Ny i AIK 
 
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 Idrottslyftet. 
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Utbildning för spelare  
 
Syfte 
Syftet med utbildning 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.   
Chefstränarna ansvarar för administration och information till lagen. 
Lagens tränare och ledare ansvarar för information till spelare och föräldrar och praktiska arrange-
mang vid genomförandet. 
 
Målgrupp 
Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 13-18 år (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 domar- 
eller tränar/ledarkarriär. 
 
Ålder Utbildning 
13 år Domarkurs 
14 år Avspark 
15 år BAS 1 – Ledarskap 
16 år BAS 1 – Spelförståelse 
17 år BAS 1 – Teknik 
18 år BAS 1 – Träningslära/Målvaktsspel 
 
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 
 
Övergripande ansvarig: Jan Lindh / Johan Pederson 
Kansliansvarig: Peter Wennberg 
Ansvarig Flickverksamheten: Johannes Wiklund 
Ansvarig Pojkverksamheten: Roberth Bromér 
Ansvarig AIK Ungdomsakademi: Elie Mineirji 
 
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. 
 
Målgrupp 
Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll. 
 
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 Vi spelar ihop aktivitet varje månad 

 
AIK-stilsansvariga 
Lagledare och Gruppledare (P7-11) är också AIK-stilsansvarig. Det operativa genomförande kan dele-
geras till annan ledare i gruppen. Gruppens AIK-stilsansvarige presenteras på föräldramöte i början av 
året. Om en specifik grupp behöver hjälp med genomförandet av AIK-stilsaktiviteter eller hanteringen 
av uppkomna frågor så skall lagen/åldersgrupperna vända sig till Johan Pedersen som är operativt 
ansvarig. 
Ansvariga: Jan Lindh/Johan Pedersen   
 
Utbildningsplanering 2009 
Utbildning för ledare, tränare, AIK-stilsansvarig och föräldraföreningsrepresentanter 
Målgrupp Utbildning Datum 
Alla Nya i AIK ”Vad är AIK-Stilen” 4.2 
P/F 5-6 Tema Kamratskap Februari 
P/F 7-12 Tema Teambuilding 14.2 
P/F 13-18 Tema HBT och genus + AIK Alkoholpolicy 7.2 
P/F 13-18 Föreläsning RFSL Februari 
Samtliga ”Utvärdering 2009” September 

 
Utbildning för spelare 
Målgrupp Utbildning Datum 
P/F 8 AIK-Stilen, grundutbildning (nya spelare) 20.4 
P/F 9-12 AIK-Stilen, grundutbildning (nya spelare) 18.3 
P/F 13-18 AIK-Stilen, grundutbildning (nya spelare) 16.3 
P/F 13-18 Föreläsning RFSL Februari 

 
Mer information om Vi spelar ihop och AIK Stilen finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, 
www.aikfotboll.se 
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AIK I SKOLAN  
 
Övergripande ansvarig: Peter Wennberg 
Ansvarig Solna Gymnasium: Mikael Hjelmberg 
Ansvarig Tibble Gymnasium: Peter Wennberg 
Ansvarig Råsundaskolan: Elie Mineirji 
Ansvarig Ärvingeskolan: Roberth Bromér 
 
AIK samverkar med skolor i grundskolan och gymnasieskolan. 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 3-5 
AIK bedriver prova-på verksamhet i årskurs 3-5 på grundskolorna i Solna inom ramen för projektet 
Idrottslyftet. Eleverna får även prova på andra idrotter, t .ex innebandy och basket.  
AIK genomför även fotbollsträning under hela året i Råsundaskolan i årskurs 4-5. 
 
Grundskolan, årskurs 6-8 
AIK bedriver fotbollsträning vid två tillfällen/vecka för killar och tjejer i årskurs 6-7 på Råsundaskolan, 
Solna. Det långsiktiga målet är att alla spelare i AIK Ungdomsakademi, P11-16 ska ha fotbollsträning 
på skoltid som en del i den ordinarie träningsverksamheten med sitt lag. Verksamheten är certifierad 
enligt SvFF:s riktlinjer och krav. 
AIK bedriver dessutom fotbollsträning en gång/vecka i årskurs 6-8 i Ärvingeskolan i Kista. 
 
Gymnasieskolan 
AIK samarbetar med Solna Gymnasium där hela AIK:s juniortrupp genomför tre av sina ordinarie trä-
ningspass på skoltid varje vecka. Dessutom genomförs träning med spelare från andra föreningar och 
totalt deltar ca 90 spelare i denna verksamhet. På Solna Gymnasium 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 gym-
nasiestudier. Verksamheten är A-certifierad enligt SvFF:s riktlinjer och krav. 
 
Tjejer i skolan 
Under 2009 genomförs en omfattande marknadsföring för att öka antalet tjejer som söker till skolor 
med AIK-träning med syfte att spelare i AIK:s flicklag ska träna fotboll på skoltid i samma omfattning 
som pojkspelare. 
 
Idrottslyftet 
AIK verkar för att så många ungdomar som möjligt ska få ta del av fotbollens glädje, och vill inspirera 
till ett aktivt liv med mängder av rörelseglädje. Med det som grund engagerar vi oss i Idrottslyftet, 
som gör att vi kan komma ut i skolor och i fritidsverksamhet och få fler att spela fotboll, umgås på ett 
positivt sätt i grupp och att röra på sig. 
 
 
Mer information om skolsamarbete finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, www.aikfotboll.se  
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AIK PÅ FRITIDEN 
 
Övergripande ansvarig: Roberth Bromér 
 
AIK arrangerar aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten för en positiv fritid 
 
AIK Football Camp 
AIK erbjuder spelare oavsett klubbtillhörighet att tillbringa skolloven (sportlov, påsklov, sommarlov 
och höstlov) på Skytteholms IP med AIK:s bästa och mest välutbildade instruktörer. 
Våra camps är generellt 10 träningspass om 90 minuter (ev. röda dagar utgår), lunch med samma 
mat som vårt herrlag äter, teori, träningströja från adidas, träffa A-lagsspelare 
 
Fotbollskväll 
AIK är medarrangörer under fredagskvällar i Rinkeby och Hallonbergen. Syftet är att minska skadegö-
relse och annan brottslighet genom att erbjuda fotboll för ungdomar genom ett ”drop in” system där 
alla är välkomna 
 
Solna Fotbollskola  
Arrangeras i juni för pojkar och flickor 8–12 år. Genomförs i samarbete med Råsunda IS och Vasa-
lunds IF. 

 
Mer information om AIK:s aktiviteter på fritiden finns på AIK Ungdomsfotbolls hemsida, 
www.aikfotboll.se  
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SAMARBETE MED FÖRENINGAR 
 
Övergripande ansvarig: Leif Karlsson 
Kansliansvarig: Peter Wennberg 
Ansvarig spelarutvecklare: Johan Lager 
 
SAMSPEL SVEALAND 
Medverkande föreningar   
I Stockholmsområdet 
AIK, Sollentuna United, IFK Viksjö, IFK Österåker, Råsunda IS, Täby IS, Ekerö IK, Rågsveds IF, Älvsjö 
AIK, Norrtulls SK, Hässelby SK och Tullinge TP 
Utanför Stockholm 
Nyköpings BIS och Carlstad United 
 
SamSpel Svealand är ett samarbetsprojekt som startades 1997 mellan fotbollsföreningar i Stor-
Stockholmsregionen 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 14 medlems-
föreningar med en egen styrelse.  
Syfte, innehåll och organisation för samarbetet finns beskrivet i en avsiktsförklaring och varje år upp-
rättas 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). 
 
Syfte 
Syftet med ett samarbete mellan föreningarna är att skapa ett mervärde genom att medverka till fö-
reningarnas utveckling inom de fyra hörnstenar som samspelet bygger på. 
 

• Spelarutveckling 
• Ledarutveckling 
• Tävlingsutveckling 
• Verksamhetsutveckling 

 
Spelarutveckling, pojk och flick 
Under 2007 förändrades upplägg och organisation gällande spelarutveckling genom att de centrala 
talangträningarna ersattes av att SamSpel Svealand utsåg ett antal spelarutvecklare som en resurs för 
föreningarna i deras egna aktiviteter gällande spelarutveckling och tränar/ledar-utveckling. Inför 2008 
utvecklades denna modell ytterligare genom att föreningarna utsåg sina egna spelarutvecklare, som 
erbjöds utbildning och erfarenhetsutbyte. 
Under 2009 genomförs centrala talangträningar för spelare i åldersgrupperna P/F11-14 med de 15-20 
bästa spelarna i resp åldersgrupp samt möten med föreningarnas spelarutvecklare för utbildning och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Tävlingsutveckling 

• 7 to Eleven Cup 
Genomförs med 11-mannaspel för åldersgruppen P/F 12 i form av tre träningsturneringar 
under året. Arrangör: Råsunda IS  

• Samspel Svealand Indoor Cup 
Träningsturnering inomhus för P/98, P/F 99 och P/F00 under november-mars. 

• Föreningarnas egna turneringar 
Föreningar kan arrangera turneringar för övriga föreningar i samarbetet  
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Ledarutveckling 
• Utbildning för föräldratränare 

Grundläggande utbildning för föräldratränarutbildning, sex olika program, 3 timmar/tillfälle 
• Vidareutbildningar 

Inom ramen för samarbetet genomförs en kvalificerad vidareutbildning med 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 
• Intern ledarutbildning 

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

 
Verksamhetsutveckling 
Sammankomster med representanter från föreningarna med fokus på verksamhetsutveckling inom 
olika prioriterade områden med utbyte av erfarenheter och det ”goda exemplet” där föreningarna 
delar med sig av kunskap och kompetens inom områden där de är framgångsrika. 
 
Spelarövergångar 
Spelarövergångar mellan föreningarna sker när spelare, föräldrar och båda föreningarna är  överens 
om övergången enligt fastställd policy. En grundläggande idé är att AIK skall vara det naturliga valet 
för talangfulla spelare i samarbetsföreningarna och att det är en naturlig del i samspelet. 
 
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.aikfotboll.se och på 
www.samspelsvealand.se 
 
Utvärdering 
Samarbetet utvärderas kontinuerligt under året och inför ett nytt verksamhetsår görs en mer omfat-
tande och noggrann utvärdering, där syftet är att ta vara på vunna erfarenheter och ytterligare ut-
veckla och fördjupa samarbetet inför kommande år. 
 
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. 
 
Turnering 
Turnering utan slutspel genomförs för P98-99 i Solna. 
 
Planering/utveckling 
Planering och utveckling av detta samarbete sker genom möte med representanter från föreningarna 
vid tre-fyra tillfällen under året. 
 
 
 
 
 
 


