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Inledning 

Föreningens styrelse och ledare deltog under 2006 i ett förenings-

utvecklingsprojekt, lett av Skånes Fotbollförbund, med syfte att upprätta 

en policy för föreningen. Vägledande för det arbetet var att 

policydokumentet skulle vara kortfattat, tydligt och aktuellt. 

2015 gjordes en större revidering av dokumentet, bland annat infördes 

Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan 2.0 som en del av 

föreningspolicyn. 

Policyn är huvudsakligen skriven för ungdomsverksamheten men gäller, i 

tillämpliga delar, även för seniorverksamheten. 

 

Allmänt om Linero IF 

Linero IF är en stadsdelsförening i Lunds kommun med de östra delarna 

av tätorten (öster om E22) som huvudsakligt rekryteringsområde. Även 

spelare och ledare utanför detta område är naturligtvis lika välkomna att 

delta i vår verksamhet.  

Klubben bildades 1995 och har sedan dess haft huvudsakligen fotboll på 

programmet.  

 

Verksamhetens inriktning och mål 

Inriktning 

Linero IF är idag en fotbollsförening men är, som föreningsnamnet anger, 

öppen för att driva även andra idrotter. Om intresse och engagemang 

finns kan fler idrotter startas. 

Linero IF är framför allt en ungdomsförening, men vi bedriver även 

seniorverksamhet med syfte att föreningens medlemmar skall kunna 

fortsätta spela fotboll i Linero IF även i vuxen ålder.  

Mål 

Linero IFs målsättning är att kunna erbjuda så många som möjligt att 

kunna spela fotboll i föreningen. Helst vill vi inte säga nej till någon men 

då fotboll är en lagsport måste det finns tillräckligt många spelare i 

respektive åldersgrupp för att det skall vara möjligt. Det finns även en 

övre gräns för hur många spelare vi kan ta emot i respektive åldersgrupp, 

främst beroende på tillgången på ledare.  



 Föreningspolicy för Linero IF 

 

 Sida 4 av 14 

Vår ambition är att varje år starta en ny fotbollsgrupp för flickor och 

pojkar i 5-årsåldern. Långsiktigt strävar vi efter att ha en pojktrupp i 

varje åldersgrupp upp till och med 16 år, en juniortrupp och en 

seniortrupp. På flicksidan har vi samma strävan, men bedömer i dagsläget 

att ett lag i varannan åldersgrupp är rimligt att åstadkomma. 

Vår barn- (5-12 år) och ungdomsverksamhet (13-19 år) skall vara till för 

både dem som vill ”satsa” på fotbollen och för dem som vill ”spela bara för 

att det är kul”.  

Vi strävar efter att lära barn och ungdomar att fungera tillsammans i 

grupp, tillsammans blir vi starka. 

 

En för alla – alla för en 

Linero IFs ledord är ”EN FÖR ALLA – ALLA FÖR EN”.  

Med detta menar vi inte bara att fotboll är en lagsport där varje enskild 

spelare är viktig för att laget skall fungera. Vi menar även att Linero IF 

är en förening som är till för alla och att de enskilda medlemmarna 

tillsammans skapar en god föreningsanda.  

Man kan även se vårt ledord i ett större perspektiv där vi är viktiga för 

fotbollen i Sverige samtidigt som SkFF och SvFF är till för oss. Vi vill 

bidra till att fotbollen i Sverige blir bättre, både genom vårt engagemang 

på planerna och genom att påverka våra förbund. 
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En sann ”LIF-are” 

Som förening vill vi bli betraktad som ärlig, juste, kamratlig, 

välorganiserad och kunnig samt som en företrädare för fair-play. En 

sann ”LIF-are” är man när man följder nedanstående. 

Ledare 

Vi vill att våra ledare 

• Kommer väl förberedda till träningar och matcher. 

• Är goda förebilder för spelarna både på och utanför plan. 

• Ger alla spelare uppmärksamhet, både på träning och match. 

• Främjar varje enskild spelares utveckling. 

• Agerar positivt och uppmuntrande på träning och match. 

• Respekterar domarnas beslut och stöttar dem i deras uppdrag. 

• Uppmuntrar spelarna och inte skäller på någon för misstag som 

han/hon gjort. 

• Förespråkar fair-play och nolltolerans samt agerar i enlighet med 

detta. 

• Agerar vänligt och välkomnande mot andra lag, ledare, funktionärer  

och domare. 

• Deltar i de tränarutbildningar som erbjuds av föreningen. 

• Deltar på tränarträffar och andra evenemang som föreningen 

ordnar. 

Spelare 

Vi vill att våra spelare 

• Försöker göra sitt bästa, både på träning och under match. 

• Bidrar till att skapa en god stämning under träningar och matcher 

genom att uppmuntra lagkamraterna och genom att inte gnälla eller 

klaga på dem. 

• Lyssnar på ledarna då de pratar. 

• Respekterar domaren och domarens beslut. 

• Respekterar motståndarna. 

• Ber om ursäkt om han/hon utsatt en motståndare för något ojuste. 

Föräldrar 

Vi vill att föräldrar till våra spelare 

• Följer med på träning och matcher. Barnen uppskattar det. 
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• Håller sig lugna vid sidlinjen under match. Låt domaren döma, 

tränarna coacha och barnen spela, utan annan inblandning än att 

heja. 

• Bidrar till att skapa en god stämning vid match/träning. 

• Lägger fokus efter matcher på prestationen och inte resultatet. 

• Stödjer föreningen i dess arbete. Föräldrarnas insatser blir 

värdesatta, inte minst av de egna barnen. 

• Alltid komma ihåg att det är barnen som spelar fotboll – inte 

föräldrarna. Detta innebär att barnen skall få utvecklas i sin egen 

takt och att man som förälder inte ställer för stora krav på dem. 
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Styrelse, valberedning och revisorer 

Linero IF strävar efter en jämn könsfördelning och representation av 

ledare med utländsk bakgrund i styrelsen, i valberedningen och bland 

revisorerna.  

 

Seniorverksamheten 

Seniorverksamhet är viktigt dels för att ungdomsspelarna skall kunna se 

en framtid inom föreningen, dels för att föreningen skall kunna erbjuda så 

många som möjligt att spela fotboll. 

Ambitionen är att seniorverksamheten skall inkludera både motionsfotboll 

och en mer tävlingsinriktad fotboll som representationslaget står för. 

Alla spelare är välkomna till seniorverksamheten men truppen som utgör 

representationslaget bestäms årligen i samråd mellan styrelsens 

senioransvarig och seniortränarna utifrån vilken nivå som 

representationslaget spelar på. 

Om det skulle behöva göras en prioritering mellan senior- och 

ungdomsverksamhet på grund av ekonomiska skäl, skall 

ungdomsverksamheten prioriteras. 

 

Barn- och ungdomsverksamheten 

Generellt 

Barn och ungdomar i Linero IF får utöver träning inom- och utomhus  

• Delta i Skånes Fotbollförbunds arrangemang (seriespel, DM). 

• Delta i inom- och utomhusturneringar. 

• Delta på träningsläger eller andra lagarrangemang. 

All verksamhet skall präglas av glädje, kamratskap och god laganda. 

Fotbollens Spela, lek och lär 

Linero IF har beslutat att följa Svenska Fotbollförbundets Spela, lek och 

lär som beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och 

leda till. 

Alla ledare skall erbjudas ett eget häfte men minst ett exemplar skall 

finnas i varje barn- och ungdomslag. Dokumentet finns även i PDF-form 

(se www.lineroif.se). 

 

http://www.lineroif.se/
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Spelarutbildningsplan 

Linero IF har beslutat att följa Svenska Fotbollförbundets 

Spelarutbildningsplan 2.0 (eller senare version). Utbildningsplanen delar 

upp spelarutbildningen i olika åldersnivåer och beskriver tydligt vad som 

är viktigt inom varje nivå. En återkommande inlärningsmetod är ”guided 

discovery” som kortfattat innebär att spelaren får tydliga inlärningsmål 

och guidning men till stor del får utnyttja sin egen kreativitet. 

Alla ledare skall erbjudas en egen spelarutbildningsplan men minst ett 

exemplar skall finnas i varje barn- och ungdomslag. 

Barnkonventionen 

Linero IF följer liksom tidigare FNs barnkonvention, som blev lag den 1 

januari 2020 (se www.lineroif.se eller www.unicef.se/barnkonventionen). De 

viktigaste punkterna i Barnkonventionen: 
• Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov 

och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig. 
• Vi ska erbjuda dem aktiviteter och träning som stimulerar, utmanar och 

inspirerar, såväl för stunden som till fortsatt idrottande och en aktiv 

livsstil hela livet. 
• Barn och ungdomar ska ges möjlighet att hålla på med flera olika idrotter. 
• Det är angeläget att tillförsäkra barn och ungdomar möjligheten att 

påverka träningen genom att göra sin röst hörd. 

Uttagning till match 

En förutsättning för att få delta på matcher är att medlemsavgiften är 

betald. I övrigt ansvarar ledarna för uttagning av spelare till matcherna 

enligt följande principer 

• Alla som tränar regelbundet skall få spela i serie – och i 

förekommande fall cupmatcher. 

• Optimalt är att ingen som tränar regelbundet skall behöva stå över 

en match. Om inte detta går (till exempel på grund av många 

spelare i truppen) skall det finnas ett rättvist turordningssystem 

som säkerställer att samma spelare inte står över nästa match.  

• Antalet matcher per säsong skall stå i proportion till hur mycket 

spelaren tränar (se även ”Kombination med andra idrotter”) 

I åldern upp till och med 12 år strävar vi efter att alla skall få spela 

ungefär lika länge per match men från och med 13 år spelar även en 

kombination av följande faktorer in: 

• Träningsflit dvs att man kontinuerligt deltar på träningarna. 

http://www.lineroif.se/
http://www.unicef.se/barnkonventionen
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• Träningsintensitet dvs att man deltar på träningarna och alltid gör 

sitt bästa. 

• Uppförande, inställning och ansvarstagande för laget före, under 

och efter träning och match. 

Toppning, nivågruppering och individanpassning 

I barn- och ungdomsfotbollen tycker vi att prestationen är viktigare än 

resultatet. I Linero IF ”toppar” vi därför inte lag med syfte att vinna 

matcher. Med ”toppning” menas att endast de bästa från en trupp tas ut 

till ett lag eller att endast de bästa i ett lag får vara på plan.  

Nivågruppering i bemärkelsen att spelarna delas upp i statiska grupper 

utifrån sitt fotbollskunnande är inget vi tillämpar. Däremot ser vi positivt 

på att ha dynamiska indelningar med syfte att ge den enskilde spelaren 

störst möjlighet att utvecklas på träning och under match, s.k. 

individanpassning. 

På träning innebär detta att vi, inför en övning, strävar efter en 

gruppindelning där alla ges största möjlighet att dels klara av övningen 

och dels utvecklas av den.  

Om truppens storlek medger deltagande med mer än ett lag i seriespel 

kan lagen spela antingen på samma nivå eller på olika nivåer (svår, medel 

eller lätt). Då truppen har flera lag på olika nivåer skall spelarna spela i 

det eller de lag där de har störst möjlighet att klara av det samtidigt som 

de utvecklas. Detta får dock inte ske genom en statisk lagindelning, 

spelarna skall ges möjlighet att få spela på olika nivåer. 

Åldersgrupper 

• I första hand skall barn och ungdomar spela i lag motsvarande ens 

egen ålder. 

• Om inget lag i ens egen ålder finns skall barn och ungdomar 

erbjudas att spela i lag i närliggande ålder (uppåt eller nedåt) 

• Om det finns särskilda skäl (framför allt sociala) kan barn och 

ungdomar spela i lag i närliggande ålder trots att det finns lag i ens 

egen ålder. Styrelsen beslutar, i samråd med respektive tränare, 

om spelare skall få spela i annat lag än ens egen ålder. 

• Byte av lag kan göras om speciella skäl finns. Styrelsen beslutar i 

samråd med respektive tränare om eventuellt byte av lag. 
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Kombination med andra idrotter 

I Linero IF ser vi positivt på att våra barn och ungdomar utövar andra 

idrotter parallellt med fotbollen. Vid tillfällen då träningar eller matcher 

krockar mellan fotbollen och någon annan idrott skall vi låta spelaren välja 

själv.   

Ordningsregler och disciplinära åtgärder 

Varje lag kommer överens om vilka ordningsregler som skall gälla på 

träning och under match. Det är viktig att spelarna får vara med och 

bestämma regler samt vad konsekvenserna blir om reglerna inte följs.  

De disciplinära åtgärder som får tillämpas är desamma som gäller vid 

match, dvs tillsägelse, varning (gult kort) och utvisning (rött kort). Någon 

form av kollektiv bestraffning är inte tillåten. 

 

Ledare i ungdomslagen 

Linero IF strävar efter att alla lag skall ha följande ledarfunktioner 

(samma person kan ha flera roller). 

• 1 lagledare 

• 2 tränare, helst fler 

• 1 kioskansvarig 

• 1 hemsidesansvarig 

Alla ledare som har att göra med barn- och ungdomar upp till 18 år skall 

årligen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret till en av styrelsen 

utsedd person. 

Ledarförsörjning 

Nya ledare rekryteras i första hand bland föräldrar till barn i nystartade 

grupper. Som ny ledare får man hjälp och stöd av en mer erfaren ledare. 

Äldre spelare skall genom information uppmuntras att delta i 

ledarutbildningar och att engagera sig som ledare i yngre lag.  

Utbildning 

Linero IF bekostar all utbildning för ledare som är medlemmar i 

föreningen. Utbildningen är inte tvingande men vi har som målsättning att 

minst en ledare per lag skall ha genomgått utbildning enligt nedan 

• Ledare för spelare i åldern 6-12 år 

C-Diplom 1+1 dag (motsvarande gamla BAS 1) 
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• Ledare för spelare i åldern 13-19 år 

B-Diplom Ungdom 2+2 dagar (motsvarande gamla BAS 2) 

 

Kostråd 

Linero IF har tagit fram en rekommendation för bra kost i samband med 

träning och match, Prestera optimalt på planen – Kostråd för 

fotbollsspelare i Linero IF (se www.lineroif.se). 

Då föreningens lag deltar i matcher eller cuper tillåter vi inte att spelarna 

äter godis eller dricker läsk så länge laget är med i tävlingen. 

 

Alkohol- och drogpolicy 

Linero IF har tagit fram en policy för hur vi ser på användandet av alkohol, 

tobak och andra droger, Linero IF Alkohol- och drogpolicy (se 

www.lineroif.se). 

 

http://www.lineroif.se/
http://www.lineroif.se/
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Övergång till eller från annan förening 

Vår målsättning är att vår verksamhet skall vara så pass bra och attraktiv 

att våra befintliga medlemmar inte vill sluta samtidigt som nya 

medlemmar söker sig till oss. I samband med övergångar gäller att: 

• Generellt följer vi svensk fotbolls rådande tävlingsbestämmelser 

(www.skaneboll.se). 

• För barn och ungdomar under 15 år följer vi dessutom ”FALKs 

(FotbollsAlliansen Lunds Kommun) rekommendation beträffande 

klubbyte före licensålder” (www.lineroif.se) . 

 

Vid övergång från Linero IF till annan förening 

• Spelaren skall i förväg meddela sin ledare om han/hon avser att 

byta förening alternativt provträna för annan förening. 

• Om spelaren är osäker på vilka bestämmelser som gäller skall 

han/hon fråga sin ledare. 

• En spelare som slutar eller byter förening är alltid välkommen 

tillbaka. 

Vid övergång från annan fotbollsförening till Linero IF gäller 

• Linero IFs ledare utför ingen rekrytering av barn- och 

ungdomsspelare genom personliga kontakter. 

• Då en ny spelare kommer från en annan förening skall vi omedelbart 

informera moderföreningen. 

• En spelare från en annan förening får inte registreras för Linero IF 

i FOGIS innan det säkerställts att spelaren inte har några skulder 

till sin moderförening. 

• Linero IF betalar inte några övergångsbelopp för spelare från 

andra föreningar. 

 

http://www.skaneboll.se/
http://www.lineroif.se/
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Hur ser vi till att vår policy följs? 

Det är alla medlemmars ansvar att se till att vår policy följs. Detta skall 

vi göra genom information, uppföljning och eventuella påföljder.  

Information 

Policyn är tillgänglig för alla på hemsidan men för att den skall nå ut till 

alla måste vi jobba aktivt och kontinuerligt. Vid förändringar ansvarar 

styrelsen för att ledarna får nödvändig information och eventuell 

utbildning. Styrelsen gör även centrala utskick till samtliga medlemmar. 

Ledarna ansvarar sedan för att policyn gås igenom och diskuteras med 

spelare och föräldrar (till exempel på en träning och ett föräldramöte). 

Även om det inte skett några förändringar skall detta göras minst en gång 

per år, lämpligen på våren. 

Uppföljning 

Uppföljningen gör vi alla i den dagliga verksamheten. Avvikelser från 

policyn skall diskuteras och korrigeras så nära källan som möjligt. Vi tror 

här mer på en öppen diskussion än någon form av ”angiveri”. Detta innebär 

att  

• Om en spelare bryter mot policyn så är det ledarens, och möjligen 

även förälderns, ansvar att prata med spelaren. 

• Om en förälder bryter mot policyn så är det ledarens ansvar att 

prata med föräldern. 

• Om en ledare bryter mot policyn ansvarar i första hand ledarens 

kollegor och i andra hand styrelsen för att prata med ledare. 

Påföljd 

Om någon, trots diskussioner och påpekande, upprepade gånger bryter 

mot policyn beslutar styrelsen om eventuella påföljder. 
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Översyn och revidering 

Ordföranden ansvarar i samråd med styrelsen för att årlig översyn och 

eventuell revidering av policydokumentet blir utförd. 

Revidering av policydokumentet skall fastställas av årsmötet. Alla 

medlemmar har därmed rätt att påverka innehållet. 

 

 


