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Syfte

Detta är en Avsiktsförklaring mellan BK Häcken, GAIS, IFK 

Göteborg, Kopparbergs Göteborg FC, Örgryte IS och 

Göteborgs Fotbollförbund inklusive alla dess 

medlemsföreningar. Den riktar sig till föreningar, föräldrar 

och ungdomsledare i Göteborgsdistriktet i syfte att skapa 

ett ännu bättre fotbollsklimat och fler bra fotbollsmiljöer 

genom ökat samarbete och förståelse mellan elit- och 

breddföreningar i Göteborg. Notera att avsiktsförklaringen 

gäller för och mellan alla föreningar oavsett var i 

seriepyramiden man befinner sig!



Fler bra fotbollsmiljöer ->

fler och bättre spelare!



Vi följer Spelarlyftets ledstjärnor

• Alla skall vara med – Lokal idrott med dina kompisar

• Allsidig fysisk utveckling – flera idrotter och stor varierad 

aktivitet i tidig ålder (inkl skolan och miljöer för spontanfotboll) 

• Föräldramedverkansmodell – bra och engagerade ledare som 

tänker långsiktigt

• Utbildningsfokus - Tävla för att lära och utvecklas

• Sen specialisering (Ej före 15 år, slutför grundskolan)

• Färdig lite senare (22-23 år istället för 17-18 år)

• Bredd och elit samverkar (mångfald och folkhälsa)

• Slutprodukten – Slagkraftiga på seniornivå (mät 25-27 

åringar)



Bredd- och elit samverkar betyder

• Elit- och Spelarlyftsklubbar hjälps åt!

• Fokus på spelarnas inlärnings- och utvecklingsmiljö

• - 15 år (grundskoleålder):

– Ingen aktiv rekrytering mellan föreningar

– Alla deltar i Spelarlyftets verksamhet

– Elitföreningarna stöttar och hjälper Spelarlyftsföreningarna med 

att utveckla sin träningsmiljö så att vi får en förbättrad plattform 

för framtiden

• 16 -19 år (gymnasieålder): 3 spår

1. Förberedande elit i Akademimiljö 

2. Förberedande elit i Spelarlyftsmiljö

3. Motionsfotboll i föreningsmiljö

• Vi använder ”Övergångspolicy – förhållningssätt vid 

övergångar i distriktet ”



Spår 1

• Så bra som möjligt!

• SEF/EFD-Akademi

• Tipselit

• Elitklubb

• Egen träningsgrupp på NIU

• …



Spår 2

Så bra som möjligt!

Göteborgs alternativa spelarutvecklingsspår! 

1. Utvecklande klubbmiljö (bl.a. spel med äldre)

2. Fotbollsgymnasium

– T.ex. NIU – Fotboll Regional

– Annat certifierat gymnasium

3. Spelarlyftsföreningen ingår i Spelarlyftnätverket

Önskat resultat:

– Ett alternativt sätt att utvecklas till en elitspelare

– En bredare plattform där fler spelare fortsätter längre



Spår 3

• Så många som möjligt, så länge som 

möjligt

• Folkhälsa och gemenskap

• Supporters

• Rekrytering till Föreningslivet






