
 

IFK Norrköpings Fotbollsakademi 
 

 

VÄLKOMMEN! 
 

 

Det är många barn och ungdomar som vill lära sig att spela fotboll i IFK Norrköping. Du 

är en av dem och vi är glada att kunna erbjuda dig en plats.  

 

Du ska känna dig mycket välkommen och vi ser fram emot att få följa din utveckling som 

fotbollsspelare.  

 

IFK:s filosofi är att genom bra träning i en trygg miljö skapa ett intresse för fotboll och att 

det intresset ska vara så länge som möjligt – helst genom hela livet.   

 

Information om IFK:s Fotbollsakademi hittar du och dina anhöriga på IFK:s hemsida. Där 

hittar ni bland annat Mål och riktlinjer med tillhörande värdegrunder- policydokument, 

Ekonomiska riktlinjer, Åtaganden vid A-lagsmatch, våra fyra utbildningsplaner: 

Spelarutbildningsplanen om fotbollsmoment, Spelarutbildningsplanen om 

fotbollspsykologi, Spelarutbildningsplanen om fotbollsfysiologi, och Övrig 

fotbollsutbildning samt information till föräldrar eller andra vårdnadshavare.   
 

 

Innan du bekräftar din plats hos oss vill vi att du tillsammans med dina föräldrar eller 

vårdnadshavare tar del av och gärna diskuterar det IFK alltså står för.    

 

Vi vill i det sammanhanget informera om att IFK:s Fotbollsakademi i grunden är elitinriktad 

– inte genom laguttagningar av de bästa barn- och ungdomsspelarna – utan genom krav på 

våra ledare att erbjuda kvalitet i träningen samt närvarokrav.  

 

På motsvarande sätt ökar kraven efterhand på barnen och ungdomarna att visa intresse 

och rätt attityd på träningarna.   



Från 14 år blir träningarna efterhand mer fysiskt krävande, men samtidigt har tränarna ett 

krav på sig att anpassa träningarna till varje individ – det är särskilt viktigt att ta extra 

hänsyn till ungdomar som ligger efter i den fysiska utvecklingen eftersom vi alla är väl 

medvetna om att utvecklingen kan skilja sig väldigt mycket i den åldern och att det så 

småningom alltid jämnar ut sig.   

 

Från 15-16 år börjar verksamheten bli mer ”seniorbetonade” och vår strävan är att var och 

en ska få spela i ett lag på den nivå som är anpassad till varje spelares utveckling.  Det är 

bra att känna till att elitverksamheten kräver en hel del personliga uppoffringar men IFK 

lägger stor vikt vid att ingen ska försaka sin skolutbildning. 

 

Om ni godkänner det ni nu blivit informerade om ber vi er att skriva under denna handling. 

 

Genom att skriva under handlingen så har ni godkänt den filosofi, de värdegrunder och de 

mål och riktlinjer som IFK står för.  

 

Ännu en gång - känn dig varmt välkommen till IFK. Vi ser fram emot att du blir en i gänget 

och gratulerar till ett bra föreningsval!  
 

 

IFK Norrköping 

Fotbollsakademin 
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