UNGDOMSVERKSAMHETEN
I

VMA IK

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att..






VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar)
VMA kan tävla med ett damlag också.
VMA blir självförsörjande på ungdomsledare.
VMA skapar och behåller en positiv inställning till verksamheten hos våra barn och
ungdomar såväl som föräldrar, skolor, kommun och sponsorer.
VMA har så många fotbollsspelande ungdomar/seniorer så länge som möjligt.

Barn och ungdomsfotbollen ska











Vara rolig och utmanande.
Bedrivas året runt.
Visa förståelse för att barn och ungdomar kan ha andra aktiviteter jämsides med
fotbollen.
Vara till för alla så många som möjligt så länge som möjligt.
Ge utveckling i den takt, som passar varje individs förutsättningar.
Ge ungdomar med speciella talanger möjlighet till ytterligare utveckling av sina
talanger.
Bidra till barn och ungdomars allsidiga fysiska utveckling.
Skapa god laganda och ett gott kamratskap.
Skapa en positiv samhällssyn och människosyn med respekt för rent spel och hur vi är
mot/med varandra.
Engagera föräldrar så mycket som möjligt i verksamheten.

Riktlinjer för verksamheten








Verksamheten ska bedrivas i såväl Mjönäs, Vånga och Arkelstorp.
I de yngsta åldersgrupperna ska verksamheten vara mest inriktad på att leka med
boll, umgås på ett naturligt sätt i en större grupp och att ge en första inblick i
föreningslivet.
Fr.o.m. att respektive lag börjar spela 7 – mannafotboll bör laget träna minst
2ggr/vecka
Ställ inte högre krav på spelare och laget än de kan klara med tanke på kunnande,
utveckling och ålder.
Spelare har alltid sin hemtillhörighet i det lag som speglar spelarens ålder. Dvs är
spelaren 11 år är spelarens lag i första hand 11 årslaget.
Spelare som befinner sig på en högre nivå fotbollsmässigt kan ges extra stimulans
genom att träna med äldre åldersgrupp. Från 13 års ålder kommer det finnas
möjlighet att erbjuda spelare att deltaga på Skånes FF:s zonlägerverksamhet utifrån
vissa kriterier.








Om VMA inte kan erbjuda tillräckliga utvecklingsmöjligheter (t.ex. inget lämpligt lag
att spela med) kan VMA söka samarbete med annan förening i syfte att hjälpa
spelaren i sin utveckling.
Deltagande i cuper är något som förening uppmuntrar och är ett viktigt steg i
utvecklingsprocessen.
Vi ska alla (ledare, spelare och föräldrar) verka för rent spel – både på och utanför
planen samt påverka barnen och ungdomarna till sunda levnadsvanor genom att vara
goda föredömen.
Föräldrar ska uppmuntras att bilda föräldragrupper som kan ansvara för
kringverksamheten i varje lag ex. tvätta matchkläder, körning, fika, läger,
lottförsäljning och liknande.

Tränarutbildning



Tränare för barn t.o.m. 16 år ska ha genomgått Svenska FF:s tränarutbildning C.
VMA erbjuder tränare i varje lag att genomgå målvaktsutbildning.

Träningsupplägg enligt Svenska fotbollsförbundets spelarutvecklingsplan där spelet har en
central roll i upplägget samt Svenska fotbollsförbundets tränarutbildningar som stöd för val
av innehåll.
Vi vill också att vår verksamhet verkar för en lustfylld träning, gemenskap och social träning.

Uttagsprinciper, byten och platser i laget
I 5 och 7 mannalag





Turas alla om att starta en match.
Spelar alla ungefär lika mycket.
Ska man turas om att spela på olika platser i laget.
Turas om att vara lagkapten.

I 9 och 11 mannalag




Ska målsättningen vara att alla spelar ungefär lika mycket
Ska det finnas möjlighet att prova flera platser i laget
Ska man som ledare ha möjlighet att ”toppa” laget och därvid själv göra nödvändiga
bedömningar.

Instruktioner under match



Under match ska allt man som ledare säger och göra vara positivt och utvecklande.
Det är viktigt att verka för fair play. Att ledare och spelare verkar för ett positivt
klimat fritt från klagomål mot egna spelare, ledare, domare, motspelare,
funktionärer, åskådare osv.. Det är ledarens uppgift att även förmedla detta budskap
till närvarande föräldrar.

Övriga uppgifter för ungdomssektionen
Det är sektionens uppgift att verka för att ledare, spelare och föräldrar inte avbryter sitt
engagemang i VMA vare sig under eller efter barn/ungdomstiden utan då istället åtar sig
andra uppdrag i klubben.




Alla 14 åringar ska erbjudas genomgå domarutbildning för ungdomsfotboll.
Ungdomar som av olika skäl inte längre kan eller vill spela själva ska erbjudas att
engagera sig i förening på något sätt.
Ledare/tränare för ungdomar som tar steget till seniorfotboll ska följa med till
seniorernas träning som stöd den första tiden.

Övrig utbildning
VMA ska samarbeta med SISU Skåne i syfte att höja kvaliteten på och sänka kostnaden för
den aktuella utbildningen.

Interninformation





Alla spelare och ledare ska ges möjlighet att få ett ex av denna handling
Löpande information på VMA:s hemsida
Matchaffischer sätts upp i Arkelstorp och information om matcher finns även på
hemsidan.
Varje barn/ungdomslag får i tid information kring lagets uppgifter såsom
lottförsäljning, funktionärsuppdrag, cuper och liknande.

Detta dokument är uppdaterat utav styrelse och arbetsgrupp från ungdomssektionen. Version 3, 2017-02-22.

