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Hej, 

Nu börjar det närma sig slutet på knatteskolan för alla spelare födda 2014 och i april är det dags att 

bilda lag. Här kommer information inför året och hur ni anmäler er. Dokumentet är 2 sidor. 

Viktig information 

Upplägget för 2014-lagen följer klubbens modell och ser likadan ut som för F/P 2013 förra året: 

• Vi kommer att i så stor mån som möjligt dela upp lag efter skolor och önskade kompisar för 

att förenkla er administration, samarbetet kring skjuts till matcher, osv. 

• Separata lag flickor/pojkar – då Stockholms Fotbollsförbunds seriespel (Sank Erikscupen) är 

upplagt så. Sank Erikcupen startar våren 2022 för födda 2014. 

• Lagen tränar 1-2 gånger i veckan och spelar matcher i Knatteligan (4 matchdagar) under 

2021. Alla lag börjar med 1 träning i veckan. 

• Vi kommer att uppmana er föräldrar att ta ett större ansvar för verksamheten. Efter att ha 

testat både lag ledda av föräldrar och lag ledda av ungdomstränare/klubben har det visat sig 

överlägset att ha föräldratränare i denna ålder. Fördelarna är: 

o En bättre fotbollsutveckling och en roligare verksamhet för spelarna med fler ledare 

o En mer sammansvetsad grupp – både spelar- och föräldragrupp 

o Enklare kommunikation med färre mejl, kortare beslutsvägar och mer flexibilitet 

o En bättre långsiktig utveckling för gruppen med kontinuitet på ledarsidan 

Lagroller: 

• Tränare – delta på träning och matchtillfällen 
o Inte känna press att vara med på varje tillfälle. Bättre att vara är med när man kan än 

inte alls. Med flera tränare i laget så kan man turas om och hjälpas åt. 

• Lagledare – administration kring laget 
o Lagledare skickar ut information till lagets medlemmar. Måste inte vara på plats på 

träningar/matcher. 

• Stödgrupp – anordnar avslutningar/lagaktiviteter för lagets spelare och föräldrar 

 

Under 2021 innebär detta att hålla i cirka 35 träningar, 4 matchdagar och att fixa en sommar- och 

julavslutning. 

Klubben kommer att hjälpa er med: 

• Administrativt stöd från kansliet 

• Färdiga träningsupplägg, övningsbank och utbildningar 

• Hjälp på plats av åldergruppsansvarig, särskilt vid uppstarten av säsongen, men även löpande 

under året 

• Alla 2014 lag har en åldergruppsansvarig från klubben som stöttar lagen, tränare, spelare och 

föräldrar. 

 

För att belöna alla lag där föräldrar ställer upp kommer vi att starta en lagkassa åt dessa lag efter 

säsongen med 5000 kr för att kunna använda till cuper och liknande. 

Vi hoppas att ni hjälper oss att skapa en så bra fotbollsverksamhet för era barn genom att ställa upp 

som ledare – tränare eller lagledare. 
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Föräldramöte 

Föräldramöten kommer att hållas under vecka 12 (samma dag som er önskade träningsdag – dvs 

önskar ni träna måndagar kommer ni att bjudas in till ett föräldramöte på måndagen). Kallelse 

kommer vecka 10. Säkerställ att ni bokar in datumet redan vid anmälan. 

Observera att föräldramötet är obligatoriskt och att minst en anhörig per barn måste deltaga för 

att bekräfta er plats i gruppen. 

Ledarmöte/Utbildning 

Ni som anmäler er som ledare (tränare/lagledare) kommer kallas till ett ledarmöte/utbildning söndag 

28/3 (v.12). 

Anmälan 

Anmälan för spelare och intresse som ledare gör ni via följande länk:  

https://member.myclub.se/public/forms/7924/YvzUMyttcM/  

Träningsstart är vecka 15. 

Nedan följer de vanligaste frågorna vi får kring ledare, dvs. lagledare eller tränare 

Vad är det för skillnad på att vara lagledare och att vara tränare? 

Som tränare är du med vid träning och match. En lagledare har hand om det administrativa runt 

omkring laget. 

Det handlar mycket om att samarbeta, hjälpas åt och inte minst viktigt, ha roligt ihop med spelarna! 

Behöver jag kunna fotboll för att bli en bra lagledare eller tränare? 

Svaret på den frågan är NEJ! 

Norrtulls SK hjälper till med både utbildning, tips, träningsupplägg, övningsbanker och hjälp på plats, 

osv. 

De främsta egenskaperna en bra ledare behöver är ett stort engagemang, lyhördhet, ödmjukhet, 

tålamod mm… Inte minst viktigt är förstås att trivas med att leda en barngrupp. Fotbollskunskaperna 

kommer med åren i klubben och det finns många exempel på bra och engagerade ledare och tränare 

i Norrtulls SK, som började helt utan fotbollskunskaper. 

Är det tidskrävande att vara lagledare eller tränare? 

Visst tar det lite tid att vara ledare, men ingen drar hela lasset själv. Oftast är man som förälder med 

på sidan under barnets träning, varför inte då hjälpa till som tränare eller hjälptränare när man ändå 

är där. 

Hör bara av er om ni har några frågor. 

Med vänliga hälsningar, 
David Mattsson 
fotboll@norrtullssk.se  
Norrtulls SK 
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