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Limhamns FF
Planering av ungdomsverksamheten under vecka 16 till vecka 44 på IP
Ute träning mellan 18:00-19:00 på Limhamns IP, gemensamt med FP11 och P09 på tisdagar samt P09
och Fotbollsskolan på torsdagar. De större barnen, alltså FP10 och P09 tränar ute på den större delen
av planen och får samsas om målen mellan lagen (FP10 och P09), förhoppningsvis får en extra
upprättad plan och fler mål framöver. De minsta, Fotbollsskolan och FP11 tränar på planen vid
klubbstugan.
Vårens träning fortgår till ca en vecka efter skolavslutningarna och påbörjas ca en vecka innan skolan
börjar på hösten. Vi tränar dessa tider och plats ända fram till vecka 44 på hösten.
Träningsmål med laget
Reflektioner från tränarna:
Limhamns FF är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet och den plattform vi har
byggt upp de senaste 2 åren. Verksamheten bygger på glädje till fotbollen samt att
ge individen möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
När man kommer till Limhamns FF som ung fotbollsspelare ska man känna att glädje till
fotbollen. Gemenskap och engagemang är nyckelord i vår verksamhet.
Med målet att utveckla duktiga fotbollsspelare och människor utifrån varje individs
förutsättningar och potential.
Vår ungdomsverksamhet är färsk men i starkt tillväxt och vi är där vi är idag tack vare hårt
arbete och många duktiga människor. För att lyckas, så krävs det ett brinnande engagemang,
från ledare, tränare, spelare, föräldrar och många till.
Riktlinjer träning
• Utvecklingen i centrum.
• I LFF är varje spelare viktig.
• Vi ska medverka till att alla spelare behandlas och utvecklas individuellt.
• Vi uppmanar till ”egen träning” med boll. Vi ger gärna träningstips.
• Vi individanpassar träningen med hjälp av nivåindelning.
• Vi uppmuntrar spelarna till att våga lyckas och få lov att misslyckas.
• Vi begränsar oss till 2-3 olika övningar på ett träningspass.
• Vi upprepar syftet med träningen ofta, för att på så sätt automatisera.
• Vi är medvetna om att skolarbetet går före fotbollen.
Riktlinjer match
• Matchen - ett speciellt och viktigt träningstillfälle.
• Träningsflit och träningsnärvaro ska vara en stark faktor vid laguttagning.
• Alla som är kallade till match ska spela lika mycket.
• Vi låter spelarna bestämma och ta egna beslut så ofta som möjligt under match.
• Vi uppträder enligt Fair play regler.
• Att vinna är härligt, men inte viktigast.
• Vi ser matchen som ett speciellt träningstillfälle och försöker spela som vi tränar
• Prestation går före resultatet.

LFF café bemanning under träning
LFF cafét behöver bemannas av föräldrar som står och tar emot betalning och sköter fika under
träningspassen. Tränarna förbereder allt, kokar kaffe, korv och är ansvariga för att plocka ut, duka
fram, samt städa undan efter caféet. Föräldrarnas ansvar blir att stå och bemanna caféet under
träningspasset. Vi har ett roterande schema och alla föräldrar i ungdomsverksamheten roterar. Man
kan fylla i vilken dag man kan tänka sig stå och hjälpa till på en blankett i klubbstugan. Eftersom vi är
ansvariga för att förbereda caféet på tisdagar är det bra om så många av våra föräldrar som möjligt
bemannar just tisdagar, men alla dagar tas tacksamt emot. Fyll gärna i denna blankett redan vid
nästa träningstillfälle. Pengarna från caféet går direkt till ungdomsverksamheten.
Limhamns FF dagen den 26/5, aktiviteter och föräldrastöd
Föräldrarna kommer hjälpa till med olika aktiviteter under dagen.
Det kommer ut ett roterande schema där man kan anmäla vilka tider och vilka aktiviteter man kan
hjälpa till med. Det kommer finnas förmiddagspass och eftermiddagspass och man hjälper till ca 2
timmar per förälder, beroende på hur många som ställer upp. Det kommer finnas olika aktiviteter att
hjälpa till med, sekretariat, kiosk, grill, lotteri, planer, osv. Mer information gällande detta och
fördelning av arbetsuppgifter, kommer ut nästa vecka efter att ungdomsledarna har haft möte.
Spelprogram 2018 – lagansvar och bollkallar
Limhamns FF A-lag spelar matcher på hemmaplan under våren och hösten. Tanken är att
ungdomsverksamheten ska hjälpa till vid dessa tillfällen.
Både föräldrar och barn.
Föräldrarna hjälper till i kiosken och grillen innan matchen, i pausen och kort efter och barnen är
bollkallar under matchen. Detta är ett jättebra träningstillfälle för barnen. De får följa matchen
intensivt, eftersom de har en roll i matchen som bollkalle, bollen ska snabbt ut på plan. Tränarna tar
givetvis hand om barnen vid detta tillfälle och hjälper till. Det kommer ligga ett separat spelprogram
på vår hemsida under dokument där ni kan se vilka kvällar FP10 har ansvaret.
Matcher och cuper
Vi har en del matcher och cuper framför oss denna säsongen och även hösten säsongen kommer.
Information kring vilka cuper vi redan nu är anmälda till finns på hemsidan. När vi anmäler oss till en
ny cup så läggs information ut på hemsidan.
Det uppskattas aktiv kommunikation med föräldrar och spelare gällande intresset för att vara med
och spela matcher, vissa barn vill spela hela tiden andra är inte så pigga på matchspel i nuläget. Vi
behöver veta intresset för deltagande när vi anmäler till matcher och gör kallelser. Som skrivet ovan
är träningsflit och träningsnärvaro en stark faktor vid laguttagning, men även barnens intresse till viss
del.
Träningsmatcher
Vi har fått en del möjligheter till att få spela träningsmatcher, vilket vi ser som en jättebra möjlighet
för barnens utveckling och en väldigt kul aktivitet som låter fler vara med och spela matcher ofta. Vi
är nu inbokade att spela träningsmatcher med MFF P10 lag alla fredagar i maj kl. 18-19, alltså den 4
maj, 11 maj, 18 maj och den 25 maj. Även här är det viktigt att vi vet om det finns ett intresse från
barnen så att vi inte står utan spelare. Vi bokar gärna in fler träningmatcher efterhand om vi har ett
stort intresse.
Aktiv hemsida
Vår hemsida: http://www.limhamnsff.se/start/?ID=220227 kommer att användas mer och mer aktivt
och vi hoppas kunna lägga ut all information, nyheter och uppdateringar på sidan istället för alla
utskick. Än så länge gör vi både och, utskick och hemsida så att inga föräldrar missar information.
Vi lägger ibland ut barnens bilder på hemsidan och det är en öppen sida för allmänheten. Bilderna
kan vara från träningar, matcher och diverse aktiviteter.
Om ni inte vill att era barn är med på dessa bilder, var god meddela oss detta till:
anna.piasecka@lnu.se

Fler tränare och ledare till laget
Eftersom vi är en växande verksamhet behövs så mycket hjälp som möjligt. I dagsläget är vi 3 tränare
och en lagledare. Vi skulle behöva en tränare till så att vi blir 4 tränare som de andra lagen har.
Förutom 4 tränare som är med så ofta som möjligt, behövs även ”aktiva föräldrar” eller extra
träningsresurser. Så om det är någon som kan tänka ställa upp ibland och vara en extra resurs vi kan
kontakta vid tex sjukdom uppskattats detta innerligt. Återkom till oss om ni är intresserade av att
hjälpa till.
Avslutningsaktivitet för säsongen
Vi kommer ha en sommaravslutning och aktivitet för barnen. Detta är under planering. Avslutningen
kommer vara i juni och inte i samband med träningen då alla andra lag är ute på plan, utan detta blir
en avslutning för bara våra barn där vi gör något jättekul tillsammans för att avsluta vår säsong.
Avslutningen är under planering och vi återkommer så fort detta har planerats klart.

