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Täby FK

Verksamhets- och
säsongsplanering 2021
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Organisation
För att bedriva en trivsam och utvecklande verksamhet behöver gruppen/laget en
organisation bestående av tränare, lagledare, administratörer (hemsida, kassör, etc). En bra
struktur där uppdragen är tydligt fördelade i olika roller gör jobbet meningsfullt och roligt.
Är spelargruppen stor behövs naturligtvis fler ledare och då framförallt tränare. En
tränartäthet med en tränare på ca 10-12 spelare ger goda förutsättningar. Då kommer man
nära spelarna och hinner med individuella instruktioner under träningspassen. Det finns då
också tid om någon skulle behöva lite extra tid någon gång.
Har gruppen dessutom någon eller några tränare extra som kan ställa upp när ordinarie
tränare har förhinder, säkerställs att verksamheten rullar på även om man behöver vara
borta någon gång.
I VL skrivs lagets ledare in med namn och kontaktuppgifter.
Glöm inte att föra in ändringar på gruppens hemsida. (Sportnik) På hemsidan förs även
lagets spelare in med namn och adress. Viktigt att e-postadress till kontaktperson/förälder
finns kopplad till spelare som är under 18 år.
Uppdrag/uppgifter
1: Huvudtränare
• Huvudansvar över den sportsliga verksamheten
• Träningsplanering
• Genomförande av träning
• Laguttagning till matcher och cuper
• Coachning av matcher och cuper
2: Ass. Tränare
• Stödja huvudtränaren i dennes uppgifter
• Tar över huvudtränarens uppgifter då denne inte är närvarande
3: Lagledare
• Säsongsplanering
• Föräldramöte
• Hantering av nya spelare och ledare
• Övergångsregler
• Licensiering och registrering (FOGIS)
• Kontakt och ersättning med/till domare
• Beställning av kläder och fotbollsutrustning
• Försäkringar
• Flytt av seriematch
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4: Administratör
• Närvarokort
• Bokning av planer och lokaler
• Hemsidesansvarig: Match/cup/aktivitets referat och tillhörande bilder till hemsidan.
• Medlemsregister
• Medlemsavgifter
5: Kassör
• Sköta lagets lagkassa
Utvärdering av förgående år
• Har lagets spel utvecklats och hur har den individuella utvecklingen varit?
• Om laget haft resultatmål, har vi lyckats uppnå dessa?
• Vilka sociala aktiviteter har laget genomför i övrigt, ex föreläsningar, gemensamma
aktiviteter utanför fotbollen.
• Lagkassan fungerade, alla var delaktiga i insamlingar vilket skapade möjlighet för alla
att kunna närvara i lagets aktiviteter.
Aktiviteter
Till er hjälp för att planera året som helhet finns dokumentet ”TFKs verksamhetsmodell för
u-lag flick resp pojk”, se hemsidan under Föreningsdokument.
Säsongsplanering: Beskriver all verksamhet som gruppen planerar att genomföra, allt från
träning, tävling, sociala aktiviteter till vilka som skall genomföra respektive aktivitet.
Verksamhetsplanen involverar och författas av hela ledargruppen. Lämnas sedan in till
blockansvarig för redovisning och godkännande. På första föräldramötet för året görs en
genomgång av året.
Träningsplanering: All träning ska föregås av planering, i stort och i detalj. Ju bättre
planering, desto mer flexibel har du möjlighet att vara. Med god planering kan du
koncentrera dig på det som sker på träningen. Det ger ett bra flyt och tränarna kan hjälpas åt
att förbereda de kommande övningarna. Det du först behöver klara ut när du ska sätta
träningspasset är: vad som ska tränas och vilket syfte träningen har- något man också kan
kalla träningens tema.
Klubben bjuder in till teoretiska och praktiska tränarutbildningar under året i syfte i att
förmedla riktlinjer kring träning och matchning.
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Möten/utbildningar: Skriv in de möten och utbildningar ni avser genomföra med hela eller
delar av gruppen (ledare, spelare och föräldrar).
Utvecklingssamtal/spelarsamtal: Varje spelare kommer att ha ett utvecklingssamtal med en
av ledarna i gruppen (AL).
För utvecklingslagen rekommenderar klubben att ett utvecklingssamtal med samtliga
spelare genomförs under säsongen. När det gäller de yngre lagen så är kanske inte behovet
lika stort. Även om enskilda samtal genomförs eller ej är de öppna och vardagliga
kontakterna/samtalen med spelarna de absolut viktigaste.
Budget
Lagets inkomster och utgifter presenteras.
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