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1  INLEDNING 

  

ALLMÄNT 

  

Detta kompendie innehåller riktlinjer för hur barn- och ungdomsfotbollen ska bedrivas i LBK Gottfridsberg 

ungdomssektion. Kompendiet innehåller även de krav som ställs mot de aktiva, ledare och föräldrar. Viktigt att 

både ungdomssektionens styrelse och ungdomsledarna gemensamt godkänner och jobbar för att följa 

innehållet.  

Kompendiet kommer att alltid finnas tillgängligt på föreningens (seniorernas) hemsida, 

http://www.lbkgottfridsberg.se 

  

Kompendiet ska delas ut och läsas av alla ungdomsledare samt ungdomsstyrelsen. Ska finnas tillgängligt så 

man kan se vad det är som gäller i olika frågor.  

Om man som ledare, spelare och förälder har synpunkter på utformningen av detta kompendie och hur det ska 

följas så ska man i första hand ta kontakt med berörd ledare med sina synpunkter i andra hand kan 

ungdomsstyrelsen kontaktas.  



Kompendiet ska användas på upptaktsmöten och föräldraträffar som underlag för diskussioner och för att 

bedriva verksamheten. 

  

  

FAKTA OM BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN 2008 

  

  

Lag                                
  

  

Spelare och  

Ledare 

  

Hemmaplan                 Lingvallen     (En 11-manna plan, en 7-manna plan och en 5-manna plan) Träning 

bedrivs även i Rydsskogen. 

  

  

  

                                                                                     

2  LBK GOTTFRIDSBERGS HISTORIA 

  

  

LBK Gottfridsberg bildades 20 januari 1993, genom samgående av Gottfridsbergs Idrottsförening och 

Linköpings Bollklubb. GIF med anor från 1930 och LBK från 1947 hade då fattat beslut om, att ett förenat 

arbete var det bästa för fotbollsverksamheten  

i det gemensamma upptagningsområdet i Linköping. Historiskt har GIF haft flera idrotter på programmet, 

såsom bandy, bordtennis, ishockey och fotboll med bästa säsong i division 3. 

LBK-arna spelade i början även bandy, men fotboll har alltid varit den främsta idrotten, som bäst division 

5.                                       

  

  

3  MÅL OCH RIKTLINJER  

  

3.1  ÖVERGRIPANDE 

  

• Att alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att få spela och träna fotboll under planerade och 

organiserade former. Alla ska få delta och vi ska jobba för att alla ska trivas och att de har roligt i LBK 

Gottfridsberg. 

  

• Att man inte bara fostrar spelare utan ansvarskännande människor. Lära dem att visa respekt för 

andra medmänniskor och att följa de regler och normer som finns inom samhället. 

  

• Att ge dem en meningsfull fritidssysselsättning och aktivt jobba för att ungdomarna ska avstå från att 

använda våld och/eller bruka droger. 

  



• Att jobba för att stärka klubbkänslan genom olika aktiviteter. Och på så sätt även bidra till en god 

stämning inom klubben och då även ett gott rykte för LBK Gottfridsberg.  

  

• Att erbjuda ledarna lämplig utbildning så att kunna erbjuda alla barn och ungdomar inom föreningen 

en bra och genomtänkt fotbollsutbildning. Där man känner att man i LBK Gottfridsberg får en lika bra 

utbildning som i andra klubbar. 

  

• Att föreningen ska verka för FAIR PLAY i alla åldersgrupper. 

  

• Att alla lag ska ges möjlighet till en strukturerad verksamhet under hela året. Som gäller både inom- 

och utomhus träning. 

  

Ska finnas en fungerande ungdomsverksamhet i föreningen som ska jobba för att alla ska känna sig delaktiga i 

verksamheten som spelare, ledare och föräldrar. Att man lyssnar på allas åsikter och idéer och att man 

tillsammans uppfyller de mål och riktlinjer som beskrivs i detta kompendie. 

  

  

  

  

3.2  FOTBOLLSSKOLAN, 6-7 ÅRINGAR I BOLLEK 

  

ALLMÄNT 

  

•€€€€€€€€ För att skapa en trygghet i verksamheten och hos barnen ska Fotbollsskolan ha en huvudansvarig 

ledare och sen kan man ha flera lagledare för att underlätta träningen. Rekrytering av ledare sker via 

intresserade föräldrar som ska ges möjlighet till utbildning vilken bekostas av föreningen. 

  

•€€€€€€€€ Under barnens första år i föreningen så är det organiserad bollek som ska sättas i fokus. Det är 

ledarnas ansvar att träningen sköts och att det sker på barnens villkor. Det är glädjen och det sociala som ska 

sättas i fokus. Barnen ska aktiveras med boll och på så sätt ge dem en allsidig motoriks träning och stimulera 

barnens intresse för idrott och bollspel. Måste även ge barnen en bra uppfostran i vad det gäller att ta hänsyn 

till varandra och att respektera regler. 

  

•€€€€€€€€ All träning är helt frivillig, inget krav på närvaro får förekomma. 

  

•€€€€€€€€ Fotbollsskolan kan även delta i någon turnering för fotbollsskolor, så att barnen kan ges möjlighet till 

matchspel. 

  

MÅL 

  

•€€€€€€€€ Att stimulera barnen till fortsatt intresse för fotboll genom lekfulla träningar under ordnande former. 

•€€€€€€€€ Fotbollsskolan ska vara grunden för framtidens ungdomsverksamhet. 

  

TRÄNING 

  

•€€€€€€€€ 1-2 gånger/veckan med mycket bollkontakt 

•€€€€€€€€ 1 boll deltagare 

•€€€€€€€€ Enkla och få övningar 

•€€€€€€€€ Smålagsspel 



  

  

 

3.3  8-9 ÅRINGAR  
  

ALLMÄNT 

  

• Man ska ha en huvudansvarig ledare och ett flertal assisterande tränare för att underlätta träningen. 

• Alla som tränar regelbundet ska delta i matchspel och spela lika mycket. 

• INGEN får ställas utanför. 

• Krav på att ringa återbud om frånvaro vid träning och match. 

  

MÅL 

  

• Att genom lekfulla träningar stimulera barnens intresse för fotboll och även ge dem en grundläggande 

teknik. 

• Alla barnen ska kunna vara delaktiga i aktiviteterna. 

• Lära barnen ta hänsyn till varandra och respektera regler. 

• Stimulera barnens föräldrar att på olika sätt stödja verksamheten. 

  

TRÄNING 

  

•€€€€€€€€ 1-2 gånger /veckan 

•€€€€€€€€ Mycket bollkontakt 

•€€€€€€€€ 1 boll/barn 

•€€€€€€€€ Enkla och få övningar 

•€€€€€€€€ Teknikövningar och bollbehandling 

•€€€€€€€€ Lek med och utan boll 

•€€€€€€€€ Smålagsspel med 3-5 spelare per lag 

  

TEKNISK TRÄNING VID 8 ÅRS ÅLDER 

  

• Finter och dribblingar 

• Passningar och mottagningar med båda fötterna 

• Skott med båda fötterna 

• Vändningar med båda fötterna 

• Nickar 

  

TEKNISK TRÄNING VID 9 ÅRS ÅLDER 

  

• Finter och dribblingar 

• Passningar och mottagningar med båda fötterna 

• Skott med båda fötterna 

• Vändningar med båda fötterna 

• Nickar 

• Bollkänsla 



• Inkast 

• Målvaktsteknik 

• Visa spelbar och spelbredd (anfall) 

• Försvarssida (försvar) 

  

3.4  10-12 ÅRINGAR 

                  

ALLMÄNT 

  

• Alla som tränar ska delta i matchspel. INGEN får ställas utanför, alls ska spela på olika platser i laget. 

Krav ska ställas på att närvara vid träningar genom att de då får deltaga i matchspel. Vid förhinder ska 

man alltid meddela ansvarig, även vid träning. 

 


