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INLEDNING

• Syftet med akademiverksamheten är att ge de individer som vill satsa extra på sin fotboll 
förutsättningarna att lyckas med detta 

• Visionen är att ha 100% egenfostrade spelare i herrlaget samt en målsättning att minst 40% 
av spelarna i herrtruppen har en bakgrund i föreningens ungdomsverksamhet

• Akademin består av två steg
• Elitförberedande P13-P15
• A-lagsförberedande P16-P19

• Verksamheten utvärderas löpande under verksamhetsåret och inför varje nytt år sker en 
ledar- och spelarinventering. Utvärderingen görs av akademichef tillsammans med tränarna 
för respektive lag. 



TRÄNINGSGRUPPER
• Föreningens lag i akademin ska alltid sträva efter att spela i den högsta serien för respektive ålder.

• P13, träningsgrupp på 16-18 spelare. Anmälda till extra svår eller motsvarande serie. Tränar fyra 
gånger i veckan. 

• P14, träningsgrupp på 16-20 spelare. Anmälda till Skåneserie A eller motsvarande serie. Tränar fyra 
gånger i veckan.

• P15, träningsgrupp på 18-22 spelare. Anmälda till Skåneserie A eller motsvarande serie. Tränar fyra 
gånger i veckan

• P16, träningsgrupp på 18-22 spelare. Anmälda till P16 Nationell eller motsvarande regional serie. 
Tränar minst fyra gånger i veckan.

• P17, träningsgrupp på 22-26 spelare. Ska sträva efter att alltid spela i Pojkallsvenskan Elit. Tränar 
minst fyra gånger i veckan samt samverkar med NIU.

• P19, träningsgrupp på 22-26 spelare. Ska sträva efter att alltid spela i minst P19 Superettan Södra. 
Tränar minst fyra gånger i veckan samt samverkar med NIU 



LEDARORGANISATION

• Varje träningsgrupp inom akademin ska bestå av följande
• Ansvarig tränare, arvoderad och har ingen koppling till spelare i gruppen. 

From 13 år får inget familjeband finnas mellan ansvarig tränare och spelare. 
Ansvarar för matchning, uttagningar och träningsupplägg.

• Assisterande tränare, ska hjälpa den ansvarige tränaren med träning och 
match. 

• Lagledare, ansvarar för det administrativa kring laget. Lagledare hämtas från 
föräldragruppen.

• Målvaktstränare tillsätts från P13. Målvaktsträning sker i isolerade grupper 
och ej under lagträningar. Samarbete med lagen och dess upplägg sker tidigast 
från P16.



ROTATIONSTRÄNING

• Rotationsträning är ett naturligt inslag både vid match och träning from 14 år och uppåt

• Rotationen bedrivs utifrån principen ”varannan vecka” – dvs ena veckan tränar berörd spelare med en äldre åldersgrupp och 
kommande vecka med sin egen åldersgrupp

• Rotationen meddelas primärt till spelaren då spelarna i fråga bedöms vara tillräckligt gamla för förstå informationen. 

• Spelarna bedöms var tredje vecka gällande rotationen av tränare och akademichef. 

• Beslut om rotationsträning och uppflyttning tas i samråd mellan akademichef och tränare där akademichef är ytterst ansvarig för vilka 
spelare som sätts i rotationsträning



PERMANENT UPPFLYTTNING

• Spelare som anses ligga långt fram i sitt fotbollskunnande eller är tidigt fysiskt 
utvecklade ska stimuleras med permanent uppflyttning. Innan permanent uppflyttning 
ska spelaren i fråga deltagit i rotationsträning med äldre åldersgrupper över en längre 
tidsperiod. 

• Permanent uppflyttning innan 15 år sker restriktivt

• I det fall en permanent uppflyttning sker av spelare yngre än 15 år genomförs samtal 
med vårdnadshavare, berörd spelare och akademichef 

• Beslut om permanent uppflyttning inom hela ungdomsverksamheten tom A-lag herr 
fattas av akademichef. 



AVTALSSKRIVNING AKADEMISPELARE

• Föreningen är generellt restrektiva med avtal till akademispelare

• Spelare som erbjuds avtal ska regelbundet spela matcher med U21 eller träna med A-
laget herr alternativt bedömas besitta ett högt fotbollskunnande för sin ålder

• Beslut kring att erbjuda akademispelare profesionella avtal tas av föreningens 
fotbollsgrupp där akademichef, övergångstränare och tränare för A-truppen sitter. 

• Vid de fall utbildningsbidrag ska betalas till extern förening tas dialog med tidigare 
föreningar. Dialogen ska vara transparant och ärlig med målsättning att samtliga 
involverade parter är nöjda med utfallet. 



BORTTAGNING 

• Om den enskilda spelare inte når upp till uppsatta kunskapsmål kan borttagning ske

• Upp till P15 ska alltid föräldrarna till aktuell spelare meddelas att spelaren i frågan inte 
kan behålla sin plats i verksamheten. I samtalet är det viktigt att redogöra i vilka 
moment spelaren brister i

• I P16 och äldre lag meddelas i första hand endast spelaren

• Vid utvecklingssamtal under säsongen ska spelarna informeras om deras nuvarande 
truppstatus

• Samtliga spelare som inte längre bereds plats i Landskrona BoIS ska hjälpas att hitta en 
ny förening i de fall spelarna önskar detta.

• Beslut av borttagning av spelare ska alltid förankras hos akademichef innan beslut 
meddelas. Borttagning sker alltid efter avslutad säsong.  



SPELARREKRYTERING 

• Ingen aktiv spelarrekrytering sker förrän till P13

• Externa spelare som söker sig föreningen ska erbjudas provspel – kravet för att få en 
plats är att man är tillräckligt bra att gå in en startelva på 11-manna. Bedöms inte 
spelaren tillhöra dessa ska spelaren inte erbjudas plats. På 9-manna är kravet att man 
ska tillhöra topp 6 i truppen för att erbjudas en plats. 

• Akademichef ska meddelas om nya spelare och akademichef ger klartecken innan 
provspel får ske. Aktiv spelarrekrytering sker endast av utsedda personer i föreningen

• Läs mer om spelarrekrytering i föreningens policy kring detta 



KLÄDSEL 

• Alla spelare och ledare inom akademin ska ha enhetliga kläder vid träning, match, 
turnering samt samlingar med laget 

• Vid träning; svarta strumpor, svarta shorts eller byxor och svart överdel. 
Samtliga plagg från NIKE

• Vid match; matchställ framtaget av NIKE och föreningen

• Ledare utrustas utifrån aktuell klädprofil framtagen av föreningen. 



MATCHNING 

• Akademiverksamheten ska utbilda och utveckla spelare till representationslagen på 11-
manna och i slutändan till herrlaget och därför är matchspel ett viktigt inslag i 
utbildningen 

• From med P13 ökar kraven vilket kan innebär att samtliga spelare inte får speltid varje 
vecka 

• Alla spelare tom P15 som kallas till match ska ha speltid i den enskilda matchen

• From P16 garanteras man inte speltid varje match

• Föreningen kan göra en prioritering på de spelare som för tillfället anses ligga längst 
fram/vara mest talangfulla

• Läs mer under rubriken ”närvaro”



PROFILTURNERINGAR/INTERNATIONELLA MATCHER 

• För våra lags utveckling är det viktigt att lagen får erforderligt med matcher mot bra 
motstånd, andra influenser och fotbollskultur

• Våra lag ska varje år delta i profilturneringar där de bästa lagen i Sverige deltar

• Alla våra lag ska varje år spela turneringar eller matcher mot internationellt motstånd



MEDICINSKT STÖD 

• Samtliga spelare i akademin har rätt till föreningens medicinska stöd som består av 
fysioterapeuter som finns på plats fyra gånger i veckan

• Besök hos föreningen fysioterapeuter bokas av respektive lags tränare direkt

• Fysioterapeuterna ansvarar för journalföring, prehab och rehab av akademins spelare



NÄRVARO
• Samtliga spelare i akademiverksamheten ska sträva efter att ha 100 % 

närvaro, vilket kräver följande från spelare och föräldrar
• Planerar skolarbete och andra aktiviteter så att det påverkar 

träning/match i minsta möjliga mån
• Respekterar tider och datum för uppstart av träningar efter 

uppehåll 
• Föräldrar planerar resor och andra aktiviteter utifrån 

fotbollen
• Under säsong förväntas samtliga spelare vara tillgängliga för 

spel  då spel kan ske med andra grupper

• God närvaro är ett viktigt kriterium för att kallas till match 

• Vi ser gärna att spelare tom 15 år har andra idrotter för deras motoriska 

utveckling. Fotboll ska dock vara prioriterad sport april-oktober. Övrig tid 
ska man träna regelbundet efter överenskommelse med ansvarig tränare

• Från 15 år ska fotboll vara den prioriterade sporten året runt 

• Samtlig frånvaro ska meddelas till ansvarig tränare och i så god tid som 
möjligt. 

• Giltig frånvaro
• Sjukdom/skada
• Skolarbete

• Närvaro är ett viktigt kriterium för att delta i akademin. Spelare med låg 
närvaro kan mista sin plats till kommande säsong. 



UTBILDNING

• Utöver fotbollsutbildning utbildas spelarna i akademin inom följande områden
• P13-P19: värdegrund
• P15: domarutbildning
• P15-P19: kost
• P16-P19: doping, ekonomi, media



LANDSLAG & SKÅNELAG

Ett naturligt inslag i vår verksamhet är att ett spelare kallas till 
landslagsläger och olika utbildningsinstser med Skånes 
Fotbollsförbund. För att maxminera dessa spelares prestationer 
över lång sikt har vi följande riktlinjer inför och efter samlingar 

Landslag (utbildningsläger och matcher)
• Inför: Matchfri 48h och träningsfri 24h innan 

samling
• Efter: Träningsfri 24h och matchfri 48h efter 

samling

STU med Skånes FF (utbildningsdagar)
• Inför: Ingen restriktion gällande träning och match
• Efter: Ingen generell restriktion gällande träning 

och match. Dialog med spelare kring RTP

Skånelag (matchsamling)
• Inför: Matchfri 48h och träningsfri 24h innan 

matchsamling
• Efter: Matchfri 48h och träningsfri 24h efter 

matchsamling
• Vid utbildningsträffar gäller samma riktlinjer som 

för STU



RUTINER VID TRÄNING & MATCH

• Spelare ska vara på anläggningen senast 30min innan utsatt starttid för träning

• Samling inför match
• P13-P15: 75 min innan utsatt starttid
• P16-P19: 90 min innan utsatt starttid

• Spelarens ansvar vid match
• Innan: Rätt kost, vila och uppladdning och komma i tid till samling för att maximera din prestation
• Under: Gör alltid en maximal prestation, är du ersättare hjälper du till att maximera lagets insats och är förberedd 

om/när du blir inbytt genom ex ha koll på fasta situationer och stöttar dina lagkamrater
• Efter: Vi tackar alltid motståndarna och domare efter match. Vi hjälps åt med att få in allt material och tackar 

publik vid nerjogg. Vi pratar inte med föräldrar/vänner/andra personer förrän efter vi lämnat omklädningsrummet 


