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1.

Förord

IFK Luleå vill ta ett stort ansvar för utvecklingen av våra unga fotbollsspelare i Luleå och
Norrbotten. Vi ska bedriva en bra och utvecklande fotbollsverksamhet för flickor och pojkar.
Policy Unga IFK Luleå är framtaget för att förtydliga hur IFK Luleå bedriver sin barn- och
ungdomsverksamhet. Policyn gäller för alla inom IFK Luleås ungdomsverksamhet och alla i och
kring IFK:s ungdomsverksamhet ska arbeta utifrån den. Policyn beskriver IFK Luleås
ungdomsorganisation och dess förhållningssätt internt och externt. Där finns fokus på hur
ungdomslagen ska vara organiserade, grundkrav och principer, fotbollsutveckling,
ledarutbildning, nyrekrytering av lag, material, skador och hälsa, domare, anläggningen samt
information om IFK Luleås på sociala medier. Policyn gäller även i tillämpliga delar för
ungdomsspelarna i föreningens akademiverksamhet.
Policy unga IFK Luleå skall vara öppen och tillgänglig för alla och ska uppdateras kontinuerligt
efter förslag från Unga IFK och fastställas av styrelsen. Policyn ska finnas tillgängligt via IFK
Luleås hemsida, www.ifklulea.se samt på respektive lagsidor.
IFK Luleås ungdomsverksamhet ska bedrivas enligt riktlinjer i SvFF:s Fotbollens Spela Lek och
Lär:


Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.



Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att
varken begränsa eller kränka varandra.



Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.



I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande
fotbollsmässig utveckling blandas.



Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse.

Läs mer: https://www.svenskfotboll.se/svff/fairplay/riktlinjer/
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3.

Organisation

Beskriver IFK Luleås organisation med fokus på Unga IFK.

Föreningsstyrelse
IFK Luleå styrs av en föreningsstyrelse som har det övergripande ansvaret för klubben såväl
sportsligt som ekonomiskt. Föreningsstyrelsen blir vald av föreningens medlemmar på årsmötet.

Kansliet
Kansliet är verkställande i klubben och arbetar i enlighet med styrelsens beslut. Kansliet sköter
det dagliga arbetet och administrerar Unga IFK, såsom spelaravgifter, anmälan till serier och
cuper med mera. Kansliet sköter mycket av informationsflödet till respektive lags lagledare som
sedan ser till att informationen når rätt personer. Kansliet sköter i huvudsak föreningens kontakt
med förbundet, SISU, kommunen och andra föreningar.

Seniorverksamhet
IFK Luleås seniorlag Herr spelar säsongen 2020 i Ettan Norra. Målsättningen är att säsong 2021
även ha ett Damlag.

IFK Akademi
IFK Luleå Akademi är en elitförberedande verksamhet. Med ett genomtänkt upplägg utvecklar vi
ungdomsspelare till seniorspelare, och gör de redo för att ta plats i ett konkurrenskraftigt
seniorlag. Vi vill lägga grunden till en etablerad elitfotboll byggd på Luleås och Norrbottens
egna ungdomsspelare och talanger, utbildade i egna led.
Vi antar därför uppdraget att kunna erbjuda unga spelare i Luleå och Norrbotten en
elitförberedande fotbollsutbildning. Vi ska vara det självklara alternativet för dem som har
ambitionen och vill satsa på sitt fotbollsutövande.
Akademin består idag av pojkar 19 och pojkar 17. Flickor och pojkar 16 är en
akademiförberedande verksamhet. På pojksidan bjuder vi in spelare från andra föreningar till
miljöträning hos IFK Luleå och även matchspel via Norrlandslån. Spelarna ska spela kvar i sin
förening och uppmuntras till ökad ambition för fotboll samt inspireras till en kommande
akademiverksamhet.
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Unga IFK
De yngre lagen, 6 – 15 år är Unga IFK. Som en resurs i att utveckla Unga IFK finns
Ungdomskommittén. Säsong 2020 innehåller den följande representanter från lag i Unga IFK:
Johanna Augustsson, Jenny Konstenius, Monika Visser, Anna Öqvist, Håkan Wiklund & Carina
Sondell.

Ungdomskommitténs uppgift






Vara ett diskussionsforum för att utveckla verksamheten
Vara rådgivande/beredande till styrelsen i ärenden som har att göra med Unga IFK
Genom uppföljning och diskussion se till att lagen följer policyn
Ansvarar för revidering av Policyn och lämnar förslag till revidering till styrelsen.
Behandla/bereder frågor som rör material, ekonomi, sport och aktiviteter för Unga IFK

Lagorganisation

4.

Beskriver hur varje lag bör vara organiserat och vad som förväntas av varje roll
En väl fungerande organisation är viktigt för att få ett väl fungerande lag. Det är viktigt att den
interna lagledningen i respektive lag tydliggör vem som ansvarar för vad. En person kan ha flera
roller eller att en roll kan besättas av flera personer. Om det är svårt att fylla alla roller (särskilt
för de yngsta lagen) är det bra att så fort som möjligt få in många föräldrar, detta stärker
gemenskapen och skapar snabbt en ”lagkänsla” även för föräldrarna.

Beskrivning av roller som ska finnas i respektive lag
Lagledare










Leder och fördelar arbetet inom lagledningen.
Fördelar information från kansliet till berörda personer.
Huvudansvarig för bokning av matcher, cuper, träningstider, domare.
Samordnar kommunikationen internt i laget.
Har huvudansvaret för lagets ekonomi.
Upprättar och ser till att spelarförteckning på laget.se är uppdaterad.
Säkerställer att lagets aktiviteter närvaro rapporteras på laget.se
Ansvarar för att samtliga spelare och ledare är medlemmar i IFK Luleå.
Ansvarar för att informera nya spelare om vad det innebär att spela i IFK Luleå.
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Tränare






Har huvudansvaret för att planera och leda träningarna
Ansvarar för att skapa en god stämning i truppen och att se till att alla ungdomar följer de
regler och anvisningar som ges.
Ansvarar för laguttagning och coachning vid matcher.
Ansvarar för att spelarna inte spelar utmattade, sjuka eller skadade så att de tar skada av
fotbollen.
Ansvarar för att träning bedrivs enligt SvFF:s spelarutbildningsplan.

Hjälptränare



Stöttar tränaren under träningar och match
Hjälper till med laguttagningar

Materialansvarig



Ansvarar för lagets material
Inventerar och ser över materialinköp

Uppstarts- och avslutsmöte
En viktig del i föreningens utveckling är att IFK Luleå ska ha en bra kommunikation mellan
förening och lag. Det sker bl.a. genom en kick-off och ett säsongsavslutsmöte där
ungdomskommittén träffar ledare från respektive lag (lagledare och tränare).

Föräldramöte
Inför varje säsongsstart ska lagets ledare ha ett föräldramöte där den kommande säsongen gås
igenom.

5.

Grundkrav och principer

Beskriver de krav som under alla omständigheter MÅSTE följas bland spelare och ledare i IFK
Luleå.

Ledstjärnor och värdeord för IFK Luleå
GLÄDJE – KAMRATSKAP – KVALITÉ – ENGAGEMANG
Glädje – det ska vara roligt att vara med i IFK Luleå. Verksamheten ska speglas av glädjen att få
vara tillsammans och spela fotboll.
Kamratskap – alla är välkomna till vår förening. Vi tar hand om- och respekterar varandra trots
våra olikheter.
Kvalité – vi erbjuder en bra och utvecklande fotbollsmiljö.
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Engagemang – vi vill att våra aktiva ska brinna för föreningen, för sitt lag, för sina kamrater,
och vi vill att våra spelare den dagen de slutar spela fortsätter som ledare. Vi eftersträvar en enad
förening, från knatte till seniorlag, alla är vi IFK.

Fair play
Samtliga spelare och ledare ska alltid hålla fair play som sin högsta ledstjärna och ALLTID
agera som en förebild – på och utanför planen, mot såväl motståndare, medspelare, domare och
andra. Fotboll skall vara roligt och utvecklande, och det finns inga förmildrande omständigheter
kring dåligt beteende. Varje lag arbetar tillsammans igenom vad som menas med Fair play.

Utdrag ur belastningsregistret
Årligen inför säsongsstart ska samtliga barn- och ungdomsledare visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret. Se mer information i särskild rutin.

Medlemskap/spelaravgifter
Samtliga spelare och ledare måste vara medlemmar i IFK Luleå. Alla spelare måste betala
spelaravgift. Medlems- och spelaravgifter ska vara inbetalda senast 30 april. De spelare som inte
betalt in får inte delta i träning eller matcher.
Om det finns särskilda omständigheter så kan beslut tas på att dela upp spelaravgiften i två
betalningar under året. Detta måste då informeras till kansliet. Nya spelare som kommer under
säsong får prova på tre träningar innan de ska betala in avgifterna.

Gemensamma aktiviteter
Spelare och föräldrar måste delta i de för IFK Luleå obligatoriska gemensamma aktiviteter, ex
försäljning av idrottsrabatter, bollkalle på seniorlagsmatcher samt arrangera Fritz Olssons Cup.
Vid seniorlagets hemmamatcher är våra ungdomslag bollflickor/bollpojkar. Ett schema görs
inför säsongen till utvald match och ansvarigt lag ställer upp med 8 spelare samt 5 vuxna i
kiosken.
Fritz Olsson Cup är föreningens egen turnering. IFK-lag deltar gratis och deltagande lag hjälper
till med turneringen såsom bakning, jobb i kioskerna, städning samt funktionärer.

Närvaro
Spelare och ledare skall i så hög grad som möjligt prioritera att närvara på träningar, matcher och
gemensamma aktiviteter som laget har.

Föräldrar, supporters och anhöriga
Alla aktiviteter är träning och varje match/träning har ett mål. Vi strävar därför efter att varje
situation på såväl match som träning skall utveckla våra barn. Vi ber föräldrar anhöriga att inte
coacha eftersom ni inte vet vad vi vill uppnå under ett specifikt tillfälle.
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Tränarstaben bestämmer hur vi ska spela samt vilka uppträdanden som är ok i samband med
fotbollen. Vi välkomnar givetvis synpunkter från anhöriga och försöker ta till oss detta.
Huvudregeln för stöd och påhejning är att det skall vara positivt förstärkande. De som står på
sidan av hejar på alla i laget, speciellt aktioner som har en god intention (även om de
misslyckas). Om alla har som inställning att ge varje spelare i laget en positiv feedback vid varje
träning/match så skapar vi förutsättningar för att våra spelare fortsätter spela fotboll i många år
framöver
För att stärka lagsammanhållningen vi att laget skall göra olika typer av aktiviteter tillsammans.
Här har föräldragruppen ett stort ansvar att varje år hjälpa till att planera någon/några roliga
aktiviteter.

6.

Spelarutveckling

Beskriver IFK Luleås syn på hur vi vill bedriva bra spelarutveckling.
Samtliga lag i Unga IFK Luleå skall fotbollsmässigt följa SvFF:s spelarutbildningsplan. Detta
borgar för att alla lag i föreningen har en likvärdig syn på fotboll samt hur individerna skall
utvecklas som fotbollsspelare och lagkamrater.

IFK Luleå utgår från att fotboll är en året runt sport, de spelare som vill spela året runt ska ha
möjligheter till det. Under vintersäsong går vinteridrotterna före fotbollen vilket innebär att
spelarna inte behöver välja. Fotbollssäsongen för de yngsta lagen ska gälla 1 april till 30
september. Vi uppmuntrar våra spelare att under vinterhalvår vara delaktiga i de
kommunträningar som anordnas av Luleå Fotbollsallians. Vi uppmanar alla våra ungdomsspelare
att se på seniorlagets matcher som en del av spelarutbildningen.
Inlåning av spelare tas alltid underifrån, det vill säga behöver ett lag låna in spelare så görs det av
ett lag från yngre åldrar.
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Kom ihåg: I Unga IFK ska alla känna sig välkomna, vi ska främja laganda och vi får aldrig låta
kortsiktiga resultat gå före långsiktig utveckling – socialt och fotbollsmässigt.

Cupstege Unga IFK
IFK Luleå är positiv till att våra ungdomslag är ute och representerar föreningen på olika cuper.
En cupstege är framtagen dels som ett hjälpmedel för våra ungdomsledare att hitta rätt cuper,
dels att vägleda till antalet cuper för respektive åldrar. Det är också viktigt, som en del i vår
gemenskap, att ha cuper där vi reser med flera IFK-lag. Rekommendation för säsongplanering är
att ha en försäsongsturnering, en sommarturnering och en höstturnering. Vid uppstart inför ny
säsong bestäms vilka cupper som föreningen betalar och vilka som laget själva finansierar. I
spelaravgiften ingår anmälningsavgifter till tre cuper per säsong.

Spelform

Åldrar

5 mot 5

8 – 9 år

Antal
Cuper
2

7 mot 7*

10 – 12 år

3

9 mot 9

13 – 14 år

3

11 mot 11

15 år

3

Geografiskt & rekommenderade cuper
Luleå Kommun/Fyrkanten (ex. PSG,
Gammelstads IF Cup)
Norrbotten/Västerbotten/Norra Finland
(ex. Fritz Olsson, PSG, Lycksele,
Gammelstads IF Cup, Umeå
Fotbollsfestival)
Norrland/Norr Finland (ex. Umeå
fotbollsfestival)
Sverige (ex. Gothia Cup)

*7 mot 7 är lagen med och arrangerar samt spelar IFK Luleås egen vårcup i Arcus.

7.

Utbildning

Beskriver hur Unga IFK ser på utbildning av ledare och hur vi kan ta del av kompetensen inom
klubben
Föreningens målsättning är att samtliga ledare ska ha utbildningsnivå C-diplom (enligt SvFFs
modell). Inför säsongen som laget börjar spela 9 mot 9 (från 13 år) bör minst en tränare ha
utbildningsnivå B Ungdom.
Ledare skall i så hög utsträckning som möjligt delta på internutbildningar och utbyta erfarenheter
lagen emellan.
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8.

Nyrekrytering/Uppstart nya lag

Hur arbetar Unga IFK med rekrytering av nya årskullar och spelarövergångar i äldre årskullar

Uppstart av nya lag/årskullar
IFK Luleå ska göra det möjligt för alla unga i vårt upptagningsområde att börja spela fotboll.
Varje år har vi som mål att starta upp ett nytt flick- och pojklag. Vi informerar förskolor och
skolor om våra uppstarter samt sprider informationen på sociala medier. Uppstarter för nya lag
sker i maj/juni det år barnen fyller 6 år. Föreningen bjuder in till ett uppstartsmöte med föräldrar
för att hitta ledare till de nya lagen. Kansliet arbetar tillsammans med Ungdomskommittén med
uppstarten av nya lag.
Vårt upptagningsområde är:
 Bergviken
 Kallkällan
 Centrala Luleå
 Kronan
 Skurholmen
 Malmudden
 Örnäset
 Lövskatan
 Knöppelåsen
 Lerbäcken
 Svartöstan
 Bredviken

Spelarövergångar
Alla inom vårt upptagningsområde är välkomna i IFK Luleå.
Beträffande spelarövergångar så följer vi den överenskommelse som finns mellan föreningarna i
Luleå Fotbollsallians. Ingen spelarövergång får ske utan att detta har godkänts av båda
föreningarna. En sådan förfrågan börjar alltid med att ordförande blir informerad och vidtalar
ordförande i den andra föreningen.
Värvning mellan föreningar för att erhålla utvalda/särskilda spelare skall ej förekomma upp till
och med den säsong spelarna går ut årskurs nio.
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Policydokument

9.

Styrelsen i IFK Luleå har beslutat om policy avseende Film och foto på sociala medier, Alkohol,
Tobak, Trafik och Jämställdhet.

Policy för film och foto eller annan dokumentation på sociala medier
IFK Luleå är Luleås största förening inom fotbollen och föreningen arbetar kontinuerligt med att
informera om sin verksamhet på sociala medier såsom hemsidan, facebook, instagram, twitter.
Informationen kan bestå av skriftlig dokumentation såväl som film eller foto från föreningens
olika lags matcher, träningar och andra aktiviteter.
Syftet med publiceringen är att profilera föreningen, visa upp den verksamheten som bedrivs och
för att locka nya medlemmar till föreningen. Detta kan innebära att en aktiv spelare och ledare i
föreningen ibland kan hamna på film eller foto som delas på föreningens olika sociala medier.
Informationen som delas innehåller EJ namn på enskilda spelare eller ledare.
Om någon upptäcker att föreningen delat film eller foto från match, träningen eller annan
aktivitet som den enskilde anser är kränkande eller på annat sätt olämplig för enskild individ
skall denne kontakta föreningens kansli. Där skall denne förklara aktuell situation och varför
denne anser dokumentationen som kränkande. Föreningen kan då fatta ett beslut om att ta bort
aktuell delad dokumentation.

Alkohol- och tobakspolicy
FK Luleå skall vara en trygg och hälsosam miljö för ungdomar att växa upp i. I alla avseenden
skall vi jobba för att verka mot droger och alkohol och vi ska jobba för att minska
alkoholkonsumtionen och senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Vi jobbar efter
riksidrottsförbundets riktlinjer. https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Alkoholochtobak

Trafikpolicy
Föreningens trafiksäkerhetsrisker uppstår i huvudsak vid våra träningsanläggningar och i
samband med resor till och från matcher.




I samband med resor ansvarar respektive lagledning för att maximal samåkning sker.
Samåkning skall också eftersträvas redan i matchplaneringen så att flera lag kan samåka.
Samverkan med andra föreningar vid längre bortamatcher skall eftersträvas.
I samband med hyra av minibussar skall lagledningen säkerställa att den som är förare
har den erfarenhet som krävs för att köra detta "tyngre" fordon.
En självklarhet är att lagledningen också svarar för att förhindra att en transport i IFK
Luleås regi utförs av olämplig person detta avser både nykterhet och sjukdomar.
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Vid väderleksförhållanden som bedöms riskabla ur trafiksäkerhetssynpunkt är det alltid
lagledningen som ansvarar för besluten om resor skall genomföras. Säkerheten för
föreningens aktiva sätts alltid före eventuella ekonomiska och/eller sportsliga
överväganden vid planeringen av resor/transporter.
Föreningen skall informera berörda om gällande försäkringsskydd i Folksam
Idrottsförsäkring. Allmänt gäller att den endast omfattar licensierade spelare äldre än 14
år samt att försäkringsskyddet vid trafikskada är mycket begränsat. Samtliga föräldrar
rekommenderas att teckna en särskild olycksfallsförsäkring för barn.

Jämställdhetspolicy
Beskriver IFK Luleås arbete med jämställdhet
IFK Luleå ska vare en jämställd organisation, och vi jobbar aktivt för att skapa lika
förutsättningar för både flickor och pojkar.
IFK Luleå har som vision att ha
 lika många flick- som pojklag
 lika många kvinnliga som manliga medlemmar
 jämn könsfördelning bland ledare, styrelse, utskott mm.
 lika stor fokus, såväl ekonomiskt som sportsligt, på flicksidan som på pojksidan.

10. Material
Hur fungerar materialhanteringen i IFK.
Varje lag ska tilldelas en basutrustning för att kunna bedriva en god fotbollsutbildning och för att
kunna representera IFK Luleå på ett bra sätt. Materialet tillhandahålls av materialansvarig och
skall bestå av det material som laget behöver och som inte är av ”personlig” typ.

Vad ska mitt lag ha för material?
Varje lag ska ha följande material:
 Vita matchtröjor
 Konor
 Västar
 Bollar
 MV-handskar
 Sjukvårdsväska
Inköp av träningskläder till spelare
Stadium Teamsales är IFK Luleås leverantör för träningskläder. Inför varje säsong tas en
profilguide fram, där träningskläder som lagen kan köpa framgår. Stadium anordnar en
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föreningsdag där spelare provar kläderna. Det går även att prova i butiken andra dagar och laget
kan även låna en provstege för att prova i samband med tex en träning. Kläderna beställs sedan
via Stadium Teamsales. Kläderna går att beställa lagvis eller av den enskilde.
Inköp av ledarkläder
IFK Luleå bekostar en grunduppsättning av ledarkläder. Kontakta ungdomskommittén för att få
ett godkännande innan inköp. Kläderna beställs via Stadium Teamsales.
Materialförråd
Material förvaras i materialförrådet på Lulebo Ungdomsarena Örnäset. Konor, västar, bollar och
annat material tillhör föreningen och kan nyttjas under träning och match.
Allt material inventeras efter säsongen för att ge en god koll och för att vid behov byta matchställ
mellan årgångar.

11. Skador och hälsa
Beskriver hur ledare i Unga IFK skall arbeta för att förhindra skador och minimera effekterna
av dem.
För att förhindra skada ska alla spelare vara rätt utrustade på träning och match. Om skada sker
så ska alla bidra till att spelaren blir så lindrigt drabbad som möjligt.
Vi låter aldrig en spelare riskera sin hälsa under träning eller match.

12. Domare
Beskriver hur vi tillgodoser vårt behov av domare till ungdomsmatcher
Varje år arrangerar IFK Luleå en föreningsdomarutbildning för åldersgruppen 13 år. Dessa
spelare bör sedan döma minst två matcher under året, det ses som en del av deras
fotbollsutbildning. De utbildade som sedan vill döma mer finns sedan på föreningens domarlista.
Ungdomskommittén upprättar årligen en domarlista som förmedlas ut till varje lags lagledare.
IFK Luleå vill, i samverkan med Luleå fotbollsallians, ge så många som möjligt av våra domare
chansen, att få lära sig och att utvecklas i sin domarroll. Boka därför gärna olika domare under
säsongen. Får man inga matcher så får man heller inga chanser att lära sig.
Att vara fotbollsdomare är modigt. Det är en utsatt roll och pressen kan vara hård på denna
person – inte minst i ungdomsfotboll. I all kontakt med domare, på och utanför plan, innan och
efter match, är det därför viktigt att samtliga ledare agerar som förebilder och bemöter domaren
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med den respekt han eller hon förtjänar. Ingen är felfri och vi skall visa stor uppskattning för att
de ställer upp och hjälper till.
Agerar ledare, spelare eller föräldrar felaktigt mot domare skall detta omgående rapporteras in
till IFK Luleå av de som bevittnat händelsen. Detta sker till representant i ungdomskommittén.

13. Anläggning
Beskriver hur vi tillsammans arbetar för att hålla god kvalité på IFK:s anläggningar.
IFK Luleå disponerar en rad anläggningar som krävs för att kunna bedriva vår
fotbollsverksamhet. Allt ifrån ett kanslihus, Luleåbo Ungdomsarena Örnäset,
omklädningsrummet på Nyabvallen med mera. Kvalitén på dessa anläggningar kan alltid
förbättras och därför skall alla vi i IFK jobba tillsammans med detta.
Ungdomskommittén behandlar frågor som gäller våra anläggningar. Om det är frågor som kräver
större insatser så tas det upp på Styrelsenivå.

14. IFK Luleå på sociala medier
Beskriver hur lagen skall arbeta med sina sociala medier.
Allmänt gäller vi brukar sunt förnuft i all kommunikation (såväl på egna som på andras
hemsidor) och talar aldrig illa eller nedlåtande om andra lag eller individer.

www.ifklulea.se
www.ifklulea.se är vår officiella hemsida. Där hittar du föreningsgemensam information. Här
finns länkar till alla ungdomslag.

laget.se
Laget.se är respektive lags medlemssida.
 den skall vara uppdaterad och skall användas som en naturlig kommunikationskanal både
internt och externt
 samtliga spelare och ledare ska finnas inlagda på laget.se
 träningsnärvaro ska rapporteras via laget.se
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Min Fotboll
Min Fotboll är bredd-, barn-, och ungdomsfotbollens egen app som SvFF och distrikten står
bakom. En fotbollsanpassad, digitala tjänst som har till syfte att skapa mer engagemang och
uppmärksamhet kring bredd-, barn- och ungdomsmatcher.
Genom att ge spelare, ledare, föräldrar och supportrar möjlighet att dela filmklipp, bilder, referat,
live-sändningar och resultatrapportering i Min Fotboll kan alla som är intresserade och stöttar ett
lag följa och vara en del av allt som händer kring lagets matcher. Uppmuntra alla som är
intresserade av laget att ladda ner appen och följa IFK Luleå på Min Fotboll.
Min Fotboll är den kanal som föreningen nyttjar för livesändning av matcher och träning.
Du laddar ner appen där du vanligtvis brukar ladda ner appar.
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