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Träningsgrupp 
Varje träningsgrupp skall ha en huvudansvarig tränare, en huvudansvarig lagledare, en 
träningsgruppsrepresentant (lagansvarig) samt ett föräldraråd (minst 2 pers.). En övrig viktig 
post är ekonomiansvarig.  
Inför säsong skall ledare i träningsgrupp gemensamt ta fram en nedskriven plan hur 
verksamheten skall bedrivas.  
Träningsgruppsrepresentant ansvarar för att tillsätta resurser till föreningsgemensamma 
aktiviteter – framtagande/avstädning Graneberg, SAIF-dagen, SAIF-cupen, avslutning etc. 
Alla som utövar aktiviteter såsom träning, matchspel, domare, ledare samt tränare i 
träningsgrupp, skall vara medlem i föreningen för att gällande kollektiva försäkringar skall 
gälla. 
Träningsgrupp skall redovisa träningsnärvaro. 
 
 
Ledare (/tränare) 
Samtliga ledare skall godkännas av fotbollssektion. (Sker genom signering av ledarbrev.) 
Ledare till barn/ungdomar inom SAIF skall gå minst en BAS-kurs per år till dess att samtliga 
BAS 1-kurser är avklarade.  
 
 
Betald ledare (/tränare) 

- En avlönad ledare är tillåten under förutsättning att föräldrar ställer upp med övriga 
nödvändiga poster. Sektionen skall alltid kontaktas i tidigt skede för att hjälpa till 
administrativt. För ungdomslag äldre än 12 år kan föreningen eventuellt hjälpa till 
ekonomiskt. 

- En avlönad ledare skall tillgodose samtliga spelares behov i träningsgruppen. 
- Anställning avgörs av sektionsstyrelse tillsammans med huvudstyrelse.   

Riktlinjer/Ambitioner; 
Sektionen förespråkar (yngre) person som vill ”växa in” i en kommande ledarroll 

inom SAIF.  

 

 
Träningsgrupper och nivåanpassning 

- Samtliga träningsgrupper får vid behov delas i mindre grupper. För träningsgrupper i 
5-manna spel skall en eventuell indelning ske geografiskt.  

- Nivåanpassning får ske enligt nedan; 

• träningsgrupp 5-manna skall inte nivåanpassa träningar – istället kan enskilda 
spelare träna/spela med äldre grupper. 

• träningsgrupp 7- och 9-manna får nivåanpassa träningar. Indelning skall 
variera mellan övningar/träningar och samtliga ledare skall se samtliga barn. 
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- Spelare får flyttas upp till äldre träningsgrupp. Upplägg för eventuell uppflyttning 
skall ske i samråd med spelare, föräldrar, ledare samt träningsgruppsrepresentant för 
befintlig och äldre aktuell träningsgrupp. 

- Individens utveckling går i första hand och skall prioriteras före gruppen. 
- Extra träningar, d.v.s. träningar utöver normal verksamhet, kan anordnas. Dessa 

träningar bör anpassas till de barn/ungdomar som kommit längst i utvecklingen. 
Utformning sker i samråd med samtliga ledare inom träningsgruppen/-erna samt 
fotbollssektion. 

- Utvecklingsträningsgrupper får skapas från 13 års ålder. Det innebär att de spelare 
som kommit längst i utvecklingen/har engagemang skapar egen träningsgrupp. 
Utformning sker i samråd med samtliga ledare inom träningsgruppen/-erna samt 
fotbollssektion. (Sektion har beslutsrätt.) 

 
 
Serie, cup- och representationsspel 

- Vid uttagning av deltagare till cupspel förutsätts tydliga regler gälla. Samtliga barn i 
träningsgrupp skall ges möjlighet att deltaga i cupspel  

- Samtliga spelare skall erbjudas lika antal cuper per år 
- Samtliga ledare förutsätts följa gällande tävlingsregler satta av förbundet 
 
• Seriespel 

Alla ska få möjlighet att spela matcher oberoende av förmåga 
– Eftersträva lika mycket tid på plan (5-manna) 
– Eftersträva lika mycket tid på plan om man tränar regelbundet (7-manna) 
– Alla spelare uttagna till match skall få speltid (9- och 11-manna) 

• Cupspel 
– Uttagning beroende på träningsflit och tidigare cupspel 
– Eftersträva lika mycket tid på plan vid deltagande (5-, 7- och 9-manna) 
– Alla spelare uttagna till cup skall få speltid (11-manna) 

• Representationsspel samt ”större” cup (fr.o.m. 13 år) 
– Uttagning sker på lämpligast sätt 
– Spelförmåga är avgörande för speltid och lagtillhörighet 

Eventuellt avsteg, ex åldersmässigt, skall i förväg godkännas av fotbollssektion. 

 


