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Borencertifiering

Något för alla - Hela livet 

”Följ strömmen till Boren!”



Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande

I Borens IK tror vi att kärleken till fotbollen blir större genom att barn utövar fler 
idrotter och lär sig älska idrotten i stort. Detta gynnar också den fysiska 
utvecklingen genom att man tränar allsidigare och undviker skador. Det ger också 
spelarna bättre spelförståelse att utöva andra sporter. Därför uppmuntrar vi våra 
barn och ungdomar till att ägna sig åt fler idrotter.  

Under sommarhalvåret vill vi till och med att man med laget testar andra idrotter 
för öppna upp ögonen för fler idrotter. På vinterhalvåret arbetar vi efter Samsyn 
Östergötlands rekommendationer. Detta för att barnen och ungdomarna ska 
uppmuntras att utöva andra idrotter under vinterhalvåret. 

Samsyn Östergötland är de regionala förbunden för fotboll, innebandy, ishockey, 
handboll och bandy med målet: 
”Tillsammans arbetar vi för att barn och ungdomar ska kunna utöva flera idrotter 
samtidigt och inte tvingas välja”  



Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande

”Riktlinjerna handlar bland annat om att spelaren fullföljer sin säsong och att idrotter med 
samma högsäsong ses som likvärdiga. Idrotterna ska också fortsättningsvis erbjuda 
träningar året runt för de barn och ungdomar som bara väljer att utöva en idrott.  

Föreningsledare ska ha god kännedom om vilka spelare som utövar flera idrotter och kan 
därför kommunicera och planera cuper och träningar med de andra idrotternas ledare.” - 
Samsyn Östergötland  

Föreningens riktlinjer (efter Samsyn Östergötlands rekommendationer) 
-Informera barnens föräldrar om Samsyn 
-Fotbollens högsäsong är april-september 
-Träning med annan idrott under högsäsong är likvärdig den egna fotbollsträningen 
-Under lågsäsong erbjuder vi träning för de som inte vinteridrotter men uppmuntrar dem 
fortfarande att testa. Erbjud under lågsäsong en extra allsidig träning.  
-Vid cupspel under lågsäsong får ingen utslagning ske mot de som vinteridrotter om de vill 
och kan vara med. 

Träningsrekommendationer under lågsäsong. För spelare som under kommande år fyller:  
-9-12 år gäller max 1 träning i veckan 
-13-14 år max 2 träningar i veckan 
-15 år och uppåt 3-4 träningar i veckan


