
Att vara fotbollsledare i Nässjö FF 

Nässjö FF:s grundläggande ledord i både spelidé och utbildningsplaner är glädje, gemenskap och fair 

play. Fokus för vår fotbollsverksamhet är spelarutbildning där vi vill fostra bolltrygga fotbollsspelare 

med väl utvecklade individuella och kollektiva färdigheter. 

För åldern 10-16 år tillhör man Nässjö FFs ungdomsverksamheten och då ska alla få spela match som 

tränar kontinuerligt. En rekommenderad definition av att ”träna kontinuerligt” är: 

10-13 år  minst 50 % av träningarna under en 3-4 veckors period 

14-15 år  75 % av träningarna under en 3-4 veckors period 

Inga ledare ska plocka ut det bästa laget för att vinna matcher. (se utbildningsplan för undantag vid 

cupspel och DM spel) Vi bedriver inte uttagning och ”elit” verksamhet på ungdomsnivå.   

Är man uttagen till match så ska man spela minst halva matchtiden.   

Är man ny ”fotbollsspelare” ska man genomföra ett antal träningar innan man kan bli lovad match 

samt vara medveten om och läst ”Att vara fotbollsspelare i Nässjö FF”.  

Det är ledarnas gemensamma ansvar att bedöma när spelaren är mogen och redo att delta i matchspel. 

Det finns uppsatta riktlinjer för alla våra fotbollsspelare och om en spelare inte följer dessa trots 

flertalet tillsägelser har du som ledare rätt att ställa av spelaren från pågående aktivitet. OM ett dåligt 

beteende upprepas under en längre period kan du som ledare ta beslut på att stänga av en spelare från 

träning, match och cuper under en överenskommen period.  

Allt ska ske i samverkan med spelare/vårdnadshavare samt rapporteras till Ungdomskommittén. 

Nässjö FF uppmuntrar barn- och ungdomar att hålla på med flera olika idrotter så länge som möjligt. 

Vi har som förening och ledare ett ansvar för att underlätta detta tillsammans med Nässjös övriga 

föreningar och hjälpa spelare att ta bra beslut utifrån idrottens huvudsäsong. 

Runt ett lag finns det många ledare/roller och ni tillsammans ansvarar för att följande rutiner följs: 

 Som ledare använder du föreningens spelarutbildningsplan som grund för träning och match 

 Som ledare följer du föreningens uppsatta/rekommenderade utbildningsplan 

 Som ledare säkerställer du inför varje säsong att rätt spelare är registrerade på hemsidan 

 Som ledare ansvarar du för att lämna in medlemsansökan för nya spelare 

 Som ledare ska du inför varje säsong erbjuda ett föräldramöte (finns en agenda som stöd) 

 Som ledare ansvarar du över utlämnat material 

 Som ledare lägger du in alla aktiviteter under ditt lags hemsida 

 Som ledare närvaroregistrerar du samtliga träningar, matcher och cuper 

 Som ledare tar du inför varje match, hemma som borta, fram domarrapport 

 Som ledare får du vart 3:e år bidrag till en ny Nässjö FF overall  

 Efter avslutad match/träning ansvarar du som ledare över att plan och omklädningsrum är 

bortplockat/tömt på skräp och städad. 

 Som ledare är vi lyhörda och samtalar om nolltolerans kring mobbning/diskriminering  

 Som ledare säkerställer vi att omklädningsrummet är en trygg plats för alla i laget 

Vi ska tillsammans se till att det alltid ska vara kul att komma till en fotbollsaktivitet med Nässjö FF. 

Vi ska tillsammans representera Nässjö FF med stolthet och glädje. 


