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Vision, målsättning och policy
VISION

”T/G Ungdom vill vara en ledande ungdomsverksamhet i Tvååker med omnejd. Vi
vill vara med och forma fotbollens framtid”

MÅLSÄTTNING

- Få så många barn och ungdomar att fortsätta spela fotboll och stanna i
föreningen så länge som möjligt.
- Förse Galtabäcks BK och Tvååkers IF med seniorspelare.
- Alla skall ha ett lag att tillhöra.
- Alla skall få träna och spela fotboll.
T/G Ungdom skall bedriva en sund och stimulerande verksamhet inom
ungdomsfotboll där tanken att alla skall vara med går före elittänkande.
Självklart är fotbollen det centrala i verksamheten men viktigt är också att låta
leken ta plats för de yngre barnen, för att efterhand låta fotbollen hamna alltmer
i fokus.
T/G Ungdom arbetar efter att belöna träning, de som tränar mest kan aldrig stå
utanför laget. I seriespel och cupspel skall alla spelare som är uttagna och
ombytta få spela.

POLICY – FAIR PLAY OCH LEDSTJÄRNOR

Fair Play och Ledstjärnor är begrepp inom Svensk Fotboll. T/G Ungdom tillämpar
innebörden av dessa begrepp i verksamheten.
Fair Play innebär bland annat:
- Vi följer fotbollens regler!
- Vi respekterar domarens beslut!
- Vi uppmuntrar till juste spel!
- Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna!
- Vi tackar motståndare och domare efter matchen!
- Vi har god stil på och utanför planen!
Exempel på Ledstjärnor:
- Barn och ungdomar skall ha roligt i sin fotbollsverksamhet
- Verka för rent spel – både på och utanför planen. I detta ligger att du själv är
ett föredöme och följer de regler som gäller.
- Planera noga så att det blir tid både för skolarbete och fotboll.
- Hindra inte barn och ungdomar att deltaga i andra idrotter.
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Säsongsplanering
Ledarna för varje lag skall ta fram en säsongsplanering och informera
föräldrarna. Punkter som kan ingå:
Föräldramöte
Inomhusverksamhet
Träning
Cuper
Utomhusverksamhet
Matcher
Träning
Cuper
Säsongsavslutning
Det är ledarnas ansvar att ha uppdaterade kontaktuppgifter till spelarnas
vårdnadshavare under säsongen.

Träningar
En träning startas och avslutas med en gemensam samling för att bygga
lagkänsla och gemenskap.
Använd samlingen i början av träningen för att enkelt gå igenom vad ni skall
göra under dagens träning samt vilka mål ni har satt upp för träningen eller
förklara varför ni skall göra de övningarna ni valt ut.
Samlingen i slutet av träningen är ett tillfälle att utvärdera/berömma
träningsgruppens insats samt informera om kommande matcher/träningar.
För tips om övningar:
ovningsbanken.svenskfotboll.se
fotbollsovningar.com
tranare.com

Googla efter övningar anpassade för era spelares ålder. Det finns även Facebookgrupper för ungdomstränare/ungdomsfotboll.
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Material för träning och match
ÖVREVI

Träningar
Flaskor och medicinväska finns i respektive lagskåp i materialrummet.
Bollar, västar, koner, hopprep, häckar hanteras gemensamt och plockas med till
träningen och läggs tillbaks efter träningens slut.
Matcher
Flaskor och medicinväska tas från det egna skåpet. Matchbollar i storlek 4 och 5
finns i separat skåp märkt ”Matchbollar”. Linjeflaggor finns i trådbackarna.
Domarutrustning finns i domarrummet som ligger i huvudbyggnaden.
Matchdräkter finns i det egna skåpet. Matchdräkterna tvättas av föräldrarna.

GALTABÄCKS IP

Träningar och matcher
All utrustning är gemensam. Tag det ni behöver och lägg tillbaka på samma
platser.
ÖVRIGT
Behöver medicinväskan påfyllning? Material finns i centralförrådet. Tag kontakt
med någon i ungdomssektionen.
För att få tillgång till en nyckel till Övrevi eller Galtabäcks IP kontakta någon i
ungdomssektionen.
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Seriespel och sammandrag
VID SERIESPEL ÄR DET VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
•
•
•
•
•

Ta kontakt med motståndarlag kom överens om dag och tid.
Boka plan och omklädningsrum via https://boka.se/. Behörigheter till denna
sida bokas hos Ungdomsordförande.
Kiosk eller kioskvagnen bokas via https://boka.se/. Laget ansvarar för
att bemanna kiosken
Meddela domaren som ni tilldelats några dagar innan match.
Meddela lag som har träningstid om match och träning krockar.

VID SAMMANDRAG ÄR DET VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
•

•

•
•
•

Ta reda på när sammandraget skall arrangeras samt deltagande lag.
Alliansen skickar ut information som skall komma respektive lag tillhanda.
Lottningen finns också på Alliansens hemsida:
http://www.sportnik.com/varbergsalliansen
Här finns även övrig information.
Boka plan och omklädningsrum via https://boka.se/ samt boka
planer även hos kommunen (Kultur och Fritid).
Bokning:
Varberg direct 0340-880 00,
anlaggningsbokning@varberg.se
Inbjudan till deltagande lag kan lämnas ut vid sammandraget innan det
egna, eller mailas till respektive lag.
Kiosk eller kioskvagnen bokas via https://boka.se/. Laget ansvarar för
att bemanna kiosken.
Ta fram lappar för omklädningsrum, plannumrering etc.

Exempel på inbjudan:

SAMMANDRAG F12 Grupp 3
Välkomna till Övrevi söndagen den 29 maj klockan 14.00. De första matcherna börjar
14.00 och spelet kommer att ske parallellt på två planer. Vi kommer att ha kiosken
öppen, här finns kaffe, dricka, glass, godis och korv med bröd att köpa. Är det något ni
undrar kontakta NN på telefon 888888888888.
TID

14.00
14.45
14.45
osv..

Veddige BK grön
Veddige BK grön
Varbergs BOIS FC svart

MATCH

Varbergs BOIS FC svart
Rolfstorp/Skällinge
Vakant

PLAN
Plan B
Plan B
Plan A
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Cuper
En cup är en rolig upplevelse och morot som kan läggas in under
sommaruppehållet eller annan lämplig tidpunkt under året.
Cuper bekostas av lagpengen eller med intjänade pengar.
Cup-deltagande och resande ska ransoneras i lägre åldrar. Efterhand när
spelarna blir äldre ordnas mer långväga och omfattande cuper.
Vid 14 års ålder ges laget möjlighet att sälja fika på ”Loppisen” för att bekosta en
cup med övernattning.
8-10 år
Cuper i Halland, utan övernattning.
10-13 år
Cuper i Halland och granndistrikten, utan övernattning.
14 år
Cuper med övernattning.
15-16 år
Cuper med övernattning.
Från 14 års ålder får en cupavgift tas ut motsvarande avgiften för Fotbollslägret
om det behövs.
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Arrangemang Fotboll
FOTBOLLSLÄGRET

Sedan 25 år tillbaka arrangeras Fotbollslägret på Övrevi för föreningens
ungdomar i åldrarna 5 - 13 år. Med ca 160 deltagare och ett 40-tal ledare är
detta en av de största fotbollsupplevelserna i bygden.
Fotbollslägret organiseras av en särskild Lägerkomitté och berör samtliga
sektioner i Tvååkers IF och Galtabäcks BK.
Information om anmälan, ansvarsuppgifter och föräldramedverkan delas ut till
ledarna som vidarebefordrar till föräldrarna.

TIFUNNY CUP

TIF arrangerar varje år en cup för flicklag i slutet av säsongen. Cupen organiseras
av en särskild cupkomitté och samtliga sektioner i Tvååkers IF är delaktiga i
arrangemanget.
Information om ansvarsuppgifter och föräldramedverkan delas ut till ledarna som
vidarebefordrar till föräldrarna.

UNGDOMSMATCHVÄRDAR

Ungdomslagen assisterar vid TIF:s herrseniorers hemmamatcher med diverse
förberedelser samt kiosk- och lotteriförsäljning. Ungdomslagen kommer att
medverkar på olika hemmamatcher under säsongen.

Övriga arrangemang och försäljning
Under året fördelas ytterligare uppgifter ut till lagen och i förlängningen
föräldrarna. Arrangemang/försäljning som genomförs varje år är:
Ko-släppet, Loppisen, försäljning av produkter och bingolotter samt
kioskförsäljning vid egna lagets hemmamatcher.
Tillfälliga arrangemang kan tillkomma under året ex DM-finaldag på Övrevi.
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Ledare
UTBILDNING OCH UPPTRÄDANDE

Det är ett socialt ansvar att leda och träna ungdomar i idrott och fotbollsledare i
T/G Ungdom uppmuntras till utbildning i ledarskap och fotboll. Alla ledare som
leder barn upp till 12 år skall ha gått ”Grönt kort – Leda laget”. Kurser
arrangeras av Hallands Fotbollsförbund. All ledarutbildning inom
ungdomsfotbollen bekostas av T/G Ungdom.
Som ledare har du en viktig roll där du träffar spelare, föräldrar och andra
ledare. Du förväntas uppträda korrekt, trovärdigt och enligt andan i
”Grönt Kort – Leda laget”.

MOT BARNEN/SPELARNA

•
•
•
•
•

Förklara övningarna noga, upprepa övningarna, kräv inte snabba resultat och
ha tålamod.
Stimulera spelarnas utveckling och beröm deras framsteg.
Var tydlig när du hjälper spelarna med att utveckla sina förmågor.
Var tydlig och sätt upp enkla regler för att träningarna skall fungera på ett
tillfredsställande sätt.
Var en förebild för dina spelare och betona för dem att de representerar T/G
under och i samband med matcher, cuper och arrangemang.

MOT FÖRÄLDRAR

•
•
•

Klargör riktlinjer, målsättningar och klubbens policy.
Uppmuntra till delaktighet, engagera och informera.
Var öppen för en dialog med föräldrarna om situationer som uppstår kring
träning och match.

MOT MOTSTÅNDARE
•
•
•

Var representativ för T/G Ungdom.
Kritisera eller håna aldrig motståndarnas spelare.
Tacka alltid efter match.

MOT DOMARE
•
•
•
•

Tänk på hur du själv skulle vilja bli bemött som domare.
Hjälp domaren istället för att kritisera eventuella felaktiga domslut.
Kom ihåg att berömma domaren.
Tacka alltid domaren efter match.

LEDARUTBILDNING
•
•

Grönt Kort – Leda Laget
Ledarutbildningar http://halland.svenskfotboll.se/tranarutbildning/
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Lån av spelare
När det blir ont om spelare kan det bli aktuellt att låna spelare för att få ihop fullt
lag

INNAN SÄSONGSSTART

Vid anmälan av lag skall diskussion med årgången under tas, om vilka
möjligheter till lån som finns under säsongen.
Samplanering av matcher diskuteras med berörda ledare.
Ledarna för lagen kommer överens om hur lån skall lösas under säsongen.

HUR GÅR LÅN TILL?

Lån sker via ledarna, inte direkt via kontakt med spelare.
Spelartyper skall efterfrågas, inte namngivna personer.
Det tillfrågade lagets ledare bestämmer vilka spelare som skall lånas ut,
naturligtvis i samråd med ledaren som behöver låna spelare.
Ledaren för det lag som behöver låna spelare bestämmer hur den inlånade
spelaren bäst används.
Spelarna skall vara fysiskt och psykiskt mogna.
Ledaren för den utlånade spelaren stämmer av med spelaren och dennes
föräldrar.

VID AKUTA LÅN GÄLLER:

1. Spelare lånas från årgången under eller för pojklag kan flickor i samma ålder
samt ur årgången över lånas.
2. Lån av överåriga via dispens ses som en sista lösning.

ÖVRIGT

Spelare i T/G Ungdom tillhör sin årgång. Om spelare spelar med två lag så tillhör
du ditt ordinarie lag vid arrangemang.
Om en spelare uppvisar kvalitéer och förmågor som motsvarar en äldre årgång,
kan det bli aktuellt med spel även i ett äldre lag. Detta får endast ske efter
samråd mellan ledare, föräldrar och spelare. Spelarens utveckling prioriteras och
hänsyn tas till match- och träningsmängd.
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Spelregler
Ungdomsfotboll spelas i lag med 5, 7, 9 eller 11 spelare.

3 MOT 3

Se spelregler på Varbergsortens Fotbollsallians hemsida:
http://www.sportnik.com/varbergsalliansen
Spelas av 6-7 åringar.

5 MOT 5

Se spelregler på Varbergsortens Fotbollsallians hemsida:
http://www.sportnik.com/varbergsalliansen
Spelas av 8-9 åringar.

7 MOT 7

Se spelregler på Hallands fotbollförbund:
http://www.svenskfotboll.se/halland/
Spelas av 10-12 åringar

9 MOT 9

Se spelregler på Hallands fotbollförbund:
http://www.svenskfotboll.se/halland/
Spelas av 13-14 åringar

11 MOT 11

Se spelregler på Hallands fotbollförbund:
http://www.svenskfotboll.se/halland/
Spelas av 15-19 åringar

12

Domare
RUTINER FÖR BOKNING AV DOMARE I T/G UNGDOM 5 MOT 5.

Meddela i god tid domaransvarig behov av domare innan hemmamatch.
Domaransvarig återkommer med namn och telefonnummer till den som skall
döma matchen. Blir en match av någon anledning flyttad eller inställd måste
detta genast meddelas domaren.
Ledarna måste ta kontakt med domaren dag innan match för att undvika
missförstånd.

7 MOT 7, 9 MOT 9 OCH 11 MOT 11

De matcher som skall ha föreningsdomare meddelas domaransvarig i
ungdomssektionen. Domaransvarig återkommer med namn och telefonnummer
till den som skall döma matchen. Blir en match av någon anledning flyttad eller
inställd måste detta genast meddelas domaren.
Ledarna måste ta kontakt med domaren dag innan match för att undvika
missförstånd.

LOK/SISU/FOGIS
LOK

LOK-stödet måste fyllas i för att vi ska få aktivitetsstöd för verksamheten. Det
skall fyllas i på dator så att namn, födelsedata, närvaro och kön framgår. Närvaro
rapporteras in via appen Idrottonline eller via datorn på Idrottonlines hemsida.
Närvarorapporten från Tvååker IF lämnas in två gånger per år, i februari och
augusti.

SISU

SISU-tid så som tex Läran om fotbollskunskap lämnas till Åsa Bengtsson varje
månad på ungdomsmöten. Hon fyller sedan i tiden på Utbildningsfliken på
Idrottonlines hemsida. SISU-tid innefattar även föräldrarmöte, kosläpp mm.
Uttag av SISU medel skall godkännas av Åsa Bengtsson.

FOGIS

Alla ungdomar som spelar i HFF:s serier ska registreras i Fogis. Ansvarig inom
Tvååkers IF är Angelika Persson.
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_165696/scope_512/Im
ageVaultHandler.aspx180328120637-uq
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Det är ledarnas ansvar att detta görs för alla aktiviteter som laget är inblandat i.
Detta är T/G Ungdoms viktigaste intäktskälla till verksamheten. Om detta
missköts av ungdomstränarna kan lagpengen kommande säsong/år dras in.

Möten i T/G Ungdom
T/G Ungdomssektion har Ledarmöte regelbundna möten varje månad. Strävan
är att förlägga dessa i början av månaden och på olika veckodagar. Minst en
ledare från varje lag skall deltaga.
Ledarmötet kombineras med ett Sektionsmöte för T/G Ungdomssektion.
Mötena hålls i klubbstugan på Övrevi eller i Galtabäck.

FÖRÄLDRARMÖTE

I början av säsongen skall ett obligatoriskt föräldramöte hållas (minst en
vuxen/barn skall deltaga). Följande kan tas upp:
* Presentera säsongen (träningar/seriespel/cuper)
* Sysslor i laget: tvätt, skjuts till matcher – hur skall detta läggas upp?
* Vilka aktiviteter/arrangemang gäller för laget under året? (Ko-släpp mm)
* Lagföräldrar som avlastar tränarna? Ser till att laget tar hand om kiosken,
fördelar arbetsuppgifter när laget är bollkallar/maskotar för herr/dam-laget
mm.
* Gå igenom avsnittet ”Föräldrainformation” i Lagpärmen.
Önskas representation från Undgomssektionen meddela detta i god tid.
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Nycklar & post
NYCKLAR

De ledare som behöver får ut en nyckel till Galtabäck respektive till Övrevi.
Kontakta någon i Ungdomssektionen om du behöver nyckel.
•
•

Varje nyckel kvitteras ut. Du är personligt betalningsansvarig upp till 500 kr
vid förlorad nyckel.
I samband med att man slutar i föreningen skall nycklar lämnas tillbaka.

POST

Postfack för respektive lag finns på kansliet på Övrevi.

T/G Hemsida
T/G Ungdom finns under Tvååkers IF:s hemsida på IdrottOnline.

http://www.idrottonline.se/varberg/tvaakersif-fotboll
Ungdomssektionens sidor länkas också från Galtabäcks hemsida

http://www.g-bk.com/
På hemsidan har varje lag en sida där man kan lägga information om det egna
laget, träningstider, matchreferat osv. Ungdomssektionen lägger också ut
information till ungdomsledare på sidan.
För att kunna lägga in information på hemsidan måste man ha
inloggningsuppgifter som tillhandahålls av Ungdomssektionen.

T/G’s utbildningsplan Ungdomar
När det gäller ungdomarnas utveckling så följer vi Svenska fotbollsförbundets
spelarutbildningsplan.
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Spelarregistrering och Licens
UNGDOMSREGISTRERING 10-14 ÅR

Spelare som är 10-14 år registreras direkt av föreningarna i licenssystemet
FOGIS eller hos licensavdelningen på Svenska Fotbollförbundet.
För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade
övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan
särskilt övergångsförfarande.
Föreningen ska, innan registreringen inhämta spelarens och dennes
vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att
spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos
föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av
föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren.
Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som
varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
Blankett för registrering av spelare finns på Hallands FF’s hemsida
http://www.svenskfotboll.se/halland

FÖRSTAGÅNGSLICENSIERING FRÅN 15 ÅR

Enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser måste alla spelare ha en spelarlicens från och med det år han/hon fyller 15 år för att få spela fotboll i en
förening. För Futsal gäller separat licens.

HUR GÅR MAN TILLVÄGA FÖR ATT SKAFFA LICENS?

När spelaren bestämt sig för vilken klubb han/hon vill tillhöra så kommer en
representant för klubben att be spelaren och spelarens föräldrar/målsmän att
skriva under ett intyg som ger klubben rätt att ansöka om en spelarlicens för
spelaren.

Försäkringar
Föreningen har en grundförsäkring i Folksam. Är medlem inte försäkrad på annat
sätt, skall skada som uppstår i samband med idrottslig verksamhet i T/G's regi
anmälas till respektive ledare. Ledaren kontaktar sedan någon i
ungdomssektionen.
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Föräldrainformation
Många barn och ungdomar väljer att spela fotboll i T/G Ungdom och det är härligt
med en verksamhet som växer och utvecklas! Vi är glada att ditt barn har valt att
spela i T/G Ungdom och välkomnar er i verksamheten!
Allt arbete inom T/G är ideellt och bedrivs på fritiden av många engagerade
ledare. För att verksamheten ska fungera krävs också en stor och aktiv
föräldramedverkan. Eftersom du låter ditt barn ta del av vår verksamhet
förutsätter vi att du bidrar med ditt engagemang för ditt barns fotbollsspelande,
lagets bästa och föreningarnas utveckling.
När det gäller saker kring ditt barns lag kan det handla om tex:
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att

hjälpa ditt barn att planera för fotboll, skola och andra aktiviteter
heja på och uppmuntra laget
låta ledarna sköta coachingen
inte kritisera domare, spelare eller ledare under match

Det kan även handla om praktisk hjälp såsom skjutsning, att stå i kiosken eller
tvätt av matchställ.
För att verksamheten i Ungdomssektionen och föreningarna skall fungera och
utvecklas behövs även ditt engagemang i olika arrangemang, evenemang och
försäljning tex Fotbollslägret, Ko-släppet, TIFunny Cup och försäljning av olika
produkter. Alla föräldrar måste hjälpas åt.
Har du frågor eller funderingar kring träning, matcher eller arrangemang som
gäller för ditt/dina barn är du välkommen att kontakta Ungdomssektionen.
Kontaktuppgifter Lagledare/Tränare
Namn:

telnr:

epost:
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Sponsring
Eftersom T/G ungdom är en sammanslagen ungdomsverksamhet kan inte T/G
ungdom sponsras direkt utan sponsringen sker av Tvååkers IF och/eller
Galtabäcks BK men sponsringen kommer ungdomsfotbollen till godo. Tryck på
dräkter eller annan presentation av firmanamn sker som ”normalt”.
Om något företag tar kontakt och vill sponsra eller ni som ledare kommer i
kontakt med något företag som vill sponsra så skall alla officiella kontakter ske
antingen via Galtabäcks styrelse eller Tvååkers sponsringskommitté. Anledningen
är att företaget redan kan sponsra eller ha kontaktats av endera klubb tidigare.

Länksamling 2018-04-15
Fotbollens spela, lek och lär!
http://fogis.se/barn-ungdom/spela-lek-och-lar/
Nationella spelformer och spelregler
http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/sammanfattning-avspelformerna/
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