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Något för alla - Hela livet!

Vår vision 
Något för alla - Hela livet! 

Vår idé 
Alla ska kunna vara med i Borens IK.  

Våra kärnvärden är jämställdhet, respekt och kamratskap.  

Alla ska känna sig välkomna och kunna vara med på sina villkor.  

Detta skapar förutsättningar för idrott hela livet. 
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Vår värdegrund 
I Borens IK arbetar vi utifrån Barnkonventionen och framförallt dess fyra 
grundläggande och vägledande principer. 
1. Alla barns lika värde med samma rättigheter. 
2. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnet.  
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.  
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Dessa fyra principer ska ligga till grund för varje beslut som tas i föreningen 
gällande barn- och ungdomsfotboll. Från och med 1 januari 2020 är 
Barnkonventionen lag i Sverige.  

Vi arbetar också utifrån Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill” och Svenska 
fotbollförbundets ”Fotbollens spela, lek och lär”. 

"Några av alla barn och ungdomar som spelar fotboll kommer att bli 
morgondagens elitspelare, och grundidén är att låta alla få möjligheten att 
försöka." - Fotbollens spela, lek och lär
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Vår metod för ungdomsfotboll 
1.Att alla inkluderas 

2.Att man får spela mycket match på träningen  

3.Att vi skapar en miljö där man vågar att misslyckas 

4.Att vi fokuserar på lärandet 

5.Att vi uppmuntrar och arbetar för fleridrottande
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Vår målsättning med barn och ungdomsfotbollen 
-Fostra goda samhällsmedborgare 

-Ett lag i varje årskull upp tills man är 15 år. 

-Våra spelare tillhör sina ungdomslag tills de är 16 år (kalenderår). 

-Bli självförsörjande på egna spelare i seniorlagen. 

-Att skapa spelare som har god speluppfattning och kan ta kreativa beslut. 

Spelfilosofi: 
”I Borens IK vill vi spela och inte sparka fotboll” 

Riktlinjer spelfilosofi: 
-Inga utsparkar innan 11v11-spel och även där arbetar vi väldigt sällan med utsparkar. 

-Uppmana till att driva eller passa ut ur trängda situationer och inte rensa. 

-Nyttja målvakten även i anfallsspelet så alla spelare i laget deltar i anfallsspelet.



Riktlinjer  
Nya spelare 
I Borens IK ska alla få vara med. Inget lag ska tacka nej till spelare. Vid svårigheter att ta 
emot spelare måste Ungdomskommittén kontaktas. Enda gången vi tackar nej till en spelare 
är om det motsätter riktlinjerna för spelarövergångar framtagna av FC Motala. 

Sociala medier 
Bjud in nya spelare direkt till lagets sociala medier. 

Träningsnärvaro 
7v7 - oavsett träningsnärvaro ska du få spela match. 

Gruppindelning träning 
-Variation i gruppsammansättning 
-Slumpvis gruppindelning 
-Spela med och mot spelare på olika nivåer 

Speltid (för DM, cup- och seriespel) 
7v7 - alla spelar lika mycket.

Att alla inkluderas

Något för alla - Hela livet!



Riktlinjer 
Spelövningar 
Svenska fotbollsförbundet rekommenderar att 50-60% av en träning bör bestå av spelövningar i alla åldrar. En spelövning innehåller alltid 
motståndare. 

På Borens IK:s youtube-kanal finns tips på fantastiskt bra spelövningar och under UNGDOM:s fliken hittar ni Borens 
spelarutbildningsplan. 

Storlek på spel 
Vi tror på smålagsspelet som en nyckel till att utvecklas, eftersom det effektiviserar antalet bolltoucher och beslut en spelare får ta. Därför 
har vi följande rekommendationer till hur stort spel man ska spela under träning. Därför ska man spela efter våra rekommendationer 
minst en av veckans två träningar. 

När man spelar 7v7 rekommenderar vi att man mest spelar max 5v5. 

Matchövningar 
Under 2021 har vi FÖRBUD på ”ledet” under matchförberedelse som vita laget kör. Det röda laget utövar en mycket effektivare 
förberedelse som vi ska arbeta med. 

Att man får spela mycket match på träning

Något för alla - Hela livet!



Riktlinjer 
Positioner 
9-12 år - Låt spelarna testa på alla positioner. Alla som vill turas om att vara målvakt i träning och match. 

Träning 
-Rekommendation om antal träningar i veckan 
7v7 - 2 träningar med sin ålderskull 

Extraträning 
Från det året spelare fyller 12 år uppmuntrar vi spelare att träna extra med andra lag i föreningen. Därför föreslår vi 
att två ålderskullar där det endast skiljer ett år emellan tränar på olika dagar i mitten av veckan så att man kan få 
träna minst ett extra pass. Kom gärna överens ledare emellan om minst två dagar under vårsäsongen som ledaren 
för det yngre laget deltar på äldre lagets träningar för att få fler spelare att testa. 

Sociala medier 
I sociala medier vill vi visa upp en bild av föreningens fokus på lärande och glädje. Vi har inte som avsikt att visa 
ungdomslag nåt speciellt vid exempelvis serievinster. En serievinst behöver inte ha nåt samband med att fokusera 
på lärande. 

Att vi fokuserar på lärandet

Något för alla - Hela livet!



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” 

Föreningens riktlinjer (efter Samsyn Östergötlands rekommendationer) 
-Fotbollens högsäsong är april-september 
-Under lågsäsong erbjuder vi träning för de som inte vinteridrotter men uppmuntrar dem fortfarande att testa. 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 

Att vi uppmuntrar till fleridrottande
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Bollvärdar 
-Som ungdomslag i Borens IK är man bunden att ställa upp som bollvärd med sitt lag tre gånger under 
fotbollssäsongen (kan variera utifrån hur många spelare respektive lag är). Detta gäller från året man blir 9 år fram 
tills året spelarna fyller 15. 

Övriga riktlinjer

Något för alla - Hela livet!


