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VISION

• Ett med staden

• #viärlandskrona



UPPDRAG OCH VÄRDEORD

Övergripande ansvar: Styrelse 

Vi ska engagera, involvera, reflektera och representera staden. Vårt uppdrag är att 
via hållbara partnerskap bygga en framgångsrik fotbollsförening såväl på som 
utanför

PASSION
Passion ska genomsyra allt vi gör. Att visa ett starkt engagemang och en vilja för 
utveckling skapar möjligheter att vinna

STOLTHET
Vi är Landskrona och ska med stolthet skapa förutsättningar för att vara en hållbar 
och framgångsrik fotbollsförening

GEMENSKAP
Gemenskap bygger på ”vi-känsla” och i Landskrona BoIS är det tillsammans vi 
vinner, förlorar och utvecklas

UTMANA
Att våga är att vilja. Därför är mod avgörande för att kunna driva på fotbolls- och 
samhällsutvecklingen i vår region. Vi ska våga gå vår väg när vi tillsammans bygger 
Landskrona BoIS framtid



UPPFÖRANDEKOD

Uppförandekoden tydliggör våra förväntningar på personal, 
spelare, förtroendevalda och ideella medarbetare

I Landskrona BoIS står vi för följande 

• Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och 
utanför fotbollsplanen 

• Vi respekterar allas lika värde och agerar när vi upplever 
uttryck för diskriminering, kränkningar och trakasserier 

• Vi verkar för mångfald

• Vi står för samarbete, glädje och gemenskap

• Vi förespråkar rent spel och en dopingfri idrott

• Vi tar avstånd från matchfixning och mutor



STRATEGI
Landskrona BoIS ska vara en klubb där man sätter individens välmående och 
utveckling i första hand. Vår verksamhet ska drivas utifrån beprövad erfarenhet och 
de senaste forskarrönen kring barn och ungdomars utveckling. Föreningens syfte är 
att fostra framtida elitfotbollsspelare samtidigt som vi fostrar goda 
samhällsmedborgare och främjar folkhälsan

Verksamheten ska utgå från följande

• SvFF:s Fotbollens Spela Lek & lär

• RF:s Idrotten vill

• FN:s Barnkonvention

Gällande Barnkonventionen är det de fyra huvudartiklarna som är vägledande och 
ska genomsyra Landskrona BoIS verksamhet

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. 
Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett 
land som har ratificerat den 

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare 
och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är 
barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall 

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utvecklingen 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 
mognad

Barnkonventionen i kortformat: https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/barnkonventionen-kort-version/

Fotbollens Spela Lek & Lär: 
https://fogis.se/ImageVault/Images/id_117046/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Idrotten Vill: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-
dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrotten-vill--idrottsrorelsens-
ideprogram.pdf

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/barnkonventionen-kort-version/
https://fogis.se/ImageVault/Images/id_117046/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrotten-vill--idrottsrorelsens-ideprogram.pdf


VERKSAMHETSIDÉ

• Erbjuda alla barn från fem år i Landskrona en god 
fotbollsutbildning samt skapa ett livslångt intresse för 
fotboll

• Samverka med övriga alliansföreningar så att 
Landskronafotbollen utvecklas och att så många som 
möjligt spelar så länge som möjligt i så bra miljö som 
möjligt

• Vara det naturliga valet som elitförberedande 
verksamhet i Landskronaområdet från 13 år

• Genom Mötesplats IP främja folkhälsan och ge en 
meningsfull sysselsättning till invånarna i Landskrona 
Stad

• Samverka med Öresundsgymnasiet för att underlätta 
studier och en satsning för att bli elitfotbollsspelare

• Att ge spelare bästa möjliga förutsättningar att lyckas bli 
elitfotbollsspelare

• Bedriva Landskronas bästa flickverksamhet – ingen 
elitförberedande verksamhet bedrivs på flicksidan då 
underlaget för detta är för litet i staden. 



POLICYS OCH STYRDOKUMENT

I verksamhetsplanen anges vision, mål, strategier och 
verksamhetsidé för Landskrona BoIS. Som komplement till 
detta finns även ett antal policydokument som beskriver hur 
verksamheten ska bedrivas. 

• Likabehandlinsplan & värdegrund 

• Tävlingspolicy

• Policy akademiverksamheten

• Hållbarhetspolicy

• Resepolicy

• Manual ledarroller

• Klädpolicy

• Alkohol & drogpolicy

• Policy spelarrekrytering

Policydokumenten finns att läsa i sin helhet på  
https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=15825
0

https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=158250


ÖVERGRIPANDE MÅL

Landskrona BoIS stöttar RF:s mål med så många som möjligt, 
så länge som möjligt och så bra som möjligt. Detta görs dels 
inom den egna verksamheten och dels genom att stötta 
övriga fotbollsklubbar i vår region. 

Så många som möjligt så länge som möjligt

• Vi erbjuder alla pojkar och flickor boende i Landskrona 
from fem års ålder att träna fotboll med Landskrona 
BoIS. Målsättningen är att öka aktiva medlemmar med 
10% varje år

Så bra som möjligt

• Alla våra ungdomsledare på 5-manna ska genomgått 
SvFF:s tränarutbildning C-ungdom alt D-ungdom

• Alla våra ungdomsledare på 7-manna ska genomgått 
SvFF:s tränarutbildning B-ungdom

• Ansvarig tränare i akademin P13-16 ska minst 
genomgått UEFA B alternativt SvFF:s TuA

• Ansvarig tränare i akademin P17-P19 ska minst 
genomgått UEFA A

• Ansvarig målvaktstränare ska minst genomgått UEFA 
MV B 

• Sportsliga mål

• P19 ska spela i minst Superettan

• P17 ska kvalificera sig till P17 Allsvenskan Södra

• P16 ska kvalificera sig till P16 Allsvenskan Södra

• P13-P15 ska spela i högsta regionala serien



ORGANISATION 

Övergripande ansvarig: Styrelse

Elitfotbollsansvarig styrelse: Daniel Stålhammar

Barn och ungdomsansvarig styrelse: Johanna Ingvaldsson

Klubbchef: Michel Ekberg

Fotbollsgrupp: Daniel Stålhammar, Michel Ekberg, Billy 
Magnusson, Max Mölder, Bernt Lindqvist, Tobias Celedon, 
Richard Persson, Amir Jakirlic

Sportchef ungdom: Tobias Celedon

Ungdomsansvarig 5-12 år: Carl Nielsen

Ungdomskoordinator: Jörgen Larsson

Fotbollsgrupp akademi: Tobias Celedon, Amir Jakirlic, 
Christian Pizevski, Antonio Okseti, Jesper Wallin, Sam 
Khayyami, Astrit Mehmeti

Ekonomi: Håkan Nyström

Värdegrundsråd: Michel Ekberg, Tobias Celedon, Jörgen 
Larsson



EKONOMI

Ansvarig: Håkan Nyström/Tobias Celedon

Verksamheten inom Landskrona BoIS styrs ekonomiskt genom att en budget 
tas fram av tjänstemän på kansliet som sedan fastställs av styrelsen

Intäkter
För att skapa möjligheter att bedriva en god verksamhet är det av vikt att alla 
deltagare erlägger sin medlems- och träningsavgift. Från föreningens sida är 
det viktigt att hitta en lämplig nivå på avgifterna så ingen familj känner att 
avgiften i föreningen är för hög och på så sätt exkluderar medlemskap i 
Landskrona BoIS 

Övriga intäkter är LOK, försäljning lotter matchdagar, camper och turneringar

Kostnader
Ledararvoden och löner är våra största kostnadsposter och det är därför 
viktigt att vi får hög avkastning per satsad krona genom kompetens och 
arbetskapacitet. Utöver löner/arvoden är resor, utbildningar och material våra 
största kostnader. 

Medlems & träningsavgift
Medlemsavgiften täcker en del av föreningens fasta kostnader som 
försäkringar, hyror etc. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

Träningsavgiften är rörlig beroende på kostnadsökningar samt vilken nivå 
respektive lag spelar på. Denna avgift är inte åldersbestämd utifrån vilket år 
spelaren är född utan vilken verksamhet spelaren tillhör. Träningsavgiften 
täcker den dagliga verksamheten kring lagen som ledarkostnader, 
utbildningar, serieanmälan, spelarförsäkringar, träningsmaterial mm. Erlagd 
träningsavgift kan återbetalas halvårsvis om ny termin inte påbörjats.

Familjerabatt ges till de familjer som har fler barn i verksamheten. Äldsta 
barnet betalar samtliga avgifter. Barn två betalar full medlemsavgift, halv 
träningsavgift och eventuella klädpaket. Har man fler barn än två i föreningen 
betalar man endast medlemsavgift och eventuella klädpaket för övriga.



EKONOMI
Medlemsavgift aktiv
500 SEK

Träningsavgifter
7-9 år: 1100 SEK
10-12 år: 1600 SEK
13-15: 2400 SEK (akademi)
16-19år: 2900 SEK (akademi)

Maxkostnader inkl. centrala avgifter
5-/7-manna 7000 SEK/spelare
Akademi: 12 000 SEK/spelare

Samtliga spelare köper sina egna träningskläder medan föreningen 
tillhandahåller matchkläder till samtliga lag

LOK (statliga och kommunala bidrag)
Samtliga lag närvarorapporterar sina aktiviteter digitalt och de statliga 
och kommunala bidrag som genereras tillfaller Landskrona BoIS centralt. 
Detta ska vara inrapporterat senast 10 januari samt 1 augusti.

Kansliet ansvarar för att skicka in underlag till RF/kommun senast 25 
februari och 25 augusti

Försäkring
Samtliga spelare och ledare är försäkrade genom Folksam vid träning, 
match samt transport till och från träning och match. Läs mer på 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll


TRÄNINGSTIDER

Ansvarig: Jörgen Larsson

Principen hur träningstider fördelas ska 
vara transparent och ske i dialog med 
ledarna för respektive lag samt fördelas 
utifrån likabehandlingsplanen

Antal träningar
Akademi: 4-5st/vecka
Basverksamhet: 2-3st/per vecka
Knatteskola: 1st/per vecka

Fördelning av yta
P16-19: helplan sommar, halvplan vinter
P13-15: minst halvplan
Basverksamhet: 5- eller 7-mannaplan

Träningstider
P16-P19 kopplat till skolslut gymnasiet.
Övrig verksamhet utifrån ledares 
möjligheter

Fördelning av matchtider
P16-P19: tilldelas matchtider utifrån att 
de spelar nationellt seriespel
P13-P15: förmiddagar
Basverksamhet: förmiddagar

Våra ungdomslag spelar aldrig 
hemmamatch samtidigt som Herr A. 

Rutiner vid träning/match

• Endast spelare och ledare på 
fotbollsplanerna, föräldrar och andra 
anhöriga håller sig utanför inhägnat 
område

• Det är våra tränare som coachar 
lagen, övriga stöttar hela laget och 
inte individuella spelare. 

• Vi städar efter oss, både på plan från 
benskyddstejp etc. samt 
omklädningsrum när detta används

Tränings- och matchtider fördelas i 
ett första skede ifrån Landskrona Stad



MATERIAL

För Landskrona BoIS är det viktigt att alla lag är enhetligt klädda via 
föreningens materialpartners NIKE och Stadium vid träning och match. Det 
hjälper till att skapa en föreningskänsla och tillhörighet. 

Träningskläder
Varje spelare ansvarar själva för inköp av träningskläder via Stadium. För 
P19-P16 ingår det i årsavgiften ett subventionerat klädkit

Matchkläder
BoIS spelar alltid i vita strumpor, svarta shorts och svart/vitrandig 
hemmaställ från 13 år, yngre än 13 år spelar med svarta strumpor. Varje lag 
tilldelas ett matchställ som återlämnas till föreningen vid säsongsavslutning

From 13 år finns det även bortaställ att tillgå för våra akademilag. 
Bortaställen är gemensamma och delas av flera lag

Reklam/sponsring
All sponsorplats på matchkläderna ägs av föreningen och enskilda lag får 
därför inte trycka enskilda lagsponsorer på matchkläderna. Lagsponsorer 
kan tryckas på träningskläderna efter godkännande av kansliet 

Stöd BoIS
Genom att handla på Stadium.se och Stadium Väla och age Landskrona 
BoIS stöttar man föreningen med kick-back vid varje inköp.



UTBILDNING

Ansvarig: Tobias Celedon

Syfte
Genom externa och interna utbildningar utvecklar vi verksamheten för att göra 
den så bra som möjligt för så många som möjligt. Utbildningarna administreras 
centralt och genomförs i viss mån tillsammans med alliansklubbarna 

Målgrupp
Ledare inom bas- och akademiverksamheten

Interna utbildningar

• Introduktionsutbildning nya ledare

• Fortbildningar

Externa utbildningar 

• Tränarutbildningar genomförs av Skånes Fotbollsförbund och Svenska 
Fotbollsförbundet

• Ledarutbildningar och olika typer av fortbildningar genomförs av RF/SISU Skåne

Domarutbildning
Vid 15 års ålder erhåller samtliga spelare i Landskrona BoIS en inledande 
domarutbildning

Utbildning spelare inom akademin
Spelare inom akademin utbildas inom olika områden som exempelvis kost, 
matchfixning, doping, sociala medier etc. Utbildningen sker utifrån fastställd 
utbildningsplan



KNATTESKOLA

Mål
Målsättningen med knatteskolan är att erbjuda alla pojkar och 
flickor boende i Landskrona möjlighet att testa på fotboll med 
Landskrona BoIS. Vi ska erbjuda närhet till träningen för att 
möjliggöra att så många som möjligt kan testa på.

Målsättningen i en numerär är att 50 nya pojkar och flickor ska börja 
spela fotboll med oss varje år. Av dessa ska räknar vi med ett visst 
bortfall under första året men att ändå 35 stycken ska fortsätta 
spela fotboll i BoIS. 

Syfte
Att skapa ett livslångt intresse till idrott och i synnerhet fotboll. 
Verksamheten ska vara seriös men glädjefylld.

Organisation
I ett inledande skede är det föreningen som startar upp de olika 
grupperna men på sikt tar ideella krafter över verksamheten och 
driver den med stöd från föreningen.

Genomförande
Under våren skickar föreningen ut en inbjudan till samtliga barn i 
åldern 5 år om möjligheten att anmäla sig till årets knatteskola som 
sedan startar i augusti. Under hösten och vintern tränar grupperna 
en gång i veckan. 

Material
I knatteskolan ingår ett materialkit till samtliga som anmäler sig. I 
kittet ingår fotbollsstrumpor, shorts, t-shirt och boll. Kollektivt 
material så som konor, extra bollar, västar etc tillhandahålls av 
föreningen. 



BASVERKSAMHET

Ansvarig: Carl Nielsen
Ungdomskoordinator: Jörgen Larsson

Verksamhetsförklaring
Knatteskola 5 år, basverksamhet 6-12 år, akademi 13-19 år

Mål
Målsättningen med vår basverksamhet är att så många som möjligt 
ska kunna spela fotboll med oss, skapa ett livslångt intresse till idrott 
och fotboll samt främja folkhälsan.

Riktlinjer

• Alla spelare och ledare ska följa föreningens policy- & 
styrdokument

• Att verksamheten är välkomnande och ingen selektering sker 

• All träning sker utifrån föreningens utbildningsplaner

• Att alla som tränar regelbundet även ska spela matcher 
kontinuerligt 

• Ingen toppning sker i match/tävling

• Träningen ska vara generell, vi tillämpar ingen specialisering 

Övrigt

• Fotboll behöver inte vara huvudsport, vi uppmuntrar till 
multiidrottande

• 2-3 träningar per vecka/grupp

Mer går att läsa i föreningens policydokument 
https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=158250

https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=158250


AKADEMIVERKSAMHET

Ansvarig: Tobias Celedon
Ungdomskoordinator: Jörgen Larsson

Verksamhetsförklaring
Knatteskola 5 år, basverksamhet 6-12 år, akademi 
13-19 år. Yngre akademi 13-15 år, äldre akademi 16-
19 år

Uttagning/provspel
Uttagning/provspel till respektive lag sker främst 
under perioden november-december. Även 
tränartillsättning inför kommande säsong ska vara 
klar under denna tidsperiod 

Utöver ordinarie verksamhet bedrivs träning på 
skoltid på Öresundsgymnasiet genom NIU

Övergripande mål

• Vi ska fostra spelare till vår seniorverksamhet 
som i sin tur har målsättningen att etablera sig på 
svensk elitnivå (lägst Superettan) med grund från 
en framgångsrik ungdomsverksamhet

• Utveckla varje individ, spelare som ledare till sin 
fulla potential

• Utbilda och fostra våra spelare till goda 
samhällsmedborgare

Att vara en del av akademiverksamheten

• Vi vill bedriva en målinriktad fotbollsutbildning 
med långsiktigt och individuell planering

• Vi tror på tålamod i vår fotbollsutbildning, vi tar 
hänsyn till spelarens fysiska och psykiska 
utveckling

• All träning bedrivs utifrån föreningens 
utbildningsplaner och leds av instruktörer 
utsedda av föreningen

• Vi håller utvecklingssamtal med samtliga spelare 
varje spelår



AKADEMIVERKSAMHET
Vem finns akademin till för

• Vi finns för de spelare som har höga ambitioner och 
ligger i framkant med sitt fotbollsspelande och på 
sikt kan tänka sig ett yrkesverksamt liv som 
fotbollsspelare. Vi uppmuntrar våra spelare att hålla 
på med fler idrotter under vinter-halvåret (okt-
mars) tom det år man ska fylla 15. Därefter ska 
fotboll vara prioriterad sport året runt

• Vi finns för de spelare som vill ha en bra 
fotbollsutbildning utan känna press från ständiga 
resultatkrav. Vår utbildning handlar om 
långsiktighet och inte kortsiktiga resultat

• Vi finns för de spelare som tar ansvar för sin egen 
träning och utveckling. Detta kräver spelare som tar 
ansvar för sin planering med skola, träning, 
förberedelser osv

Riktlinjer för lagen

• Samtliga lag ska spela i högsta nationella eller 
regionala serien i respektive ålder

• Varje lag ska årligen spela profilturneringar eller 
matcher mot internationellt motstånd

Målsättning för lagen

• Inga resultatkrav i åldern P15-P13 mer än att lagen 
ska spela i högsta regionala/lokala serien

• P16 ska delta i nationellt seriespel med målsättning 
att nå A-slutspel samt ta steget upp till nybildade 
P16 Allsvenskan Södra

• P17 ska delta i div 1 regional med målsättning att gå 
upp till P17 Pojkallsvenskan

• P19 ska delta i Superettan Södra med målsättning 
att bibehålla sin plats till säsongen 2023

Målsättning spelarutveckling

• 2-3 spelare ska delta i olika landslagssamlingar

• Samtliga spelare som antagits till akademin när de  
var 13 år bibehåller sin plats fram till uttagningen av 
P16

• Minst 70% av spelarna från P15 ska flyttas upp till 
P16 kommande säsong

• Minst 60% av spelarna i P16 ska flyttas upp till P17 
till kommande säsong

• Minst 50% av spelarna i P17 ska flyttas upp i P19 till 
kommande säsong

• De spelare som inte erbjuds ett A-kontrakt efter P19 
ska slussas vidare till lag som spelar i minst div 2

• Bevakning av externa spelare 

Mer går att läsa i föreningens policydokument 
https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=
158250

https://landskronabois.sportadmin.se/dokument/?ID=158250


MÖTESPLATS IP

Ansvarig: Tobias Celedon

BoIS och Landskrona existerar och verkar i samklang. En 
symbios som märks inte bara mellan klubb och staden i sig, 
utan kanske ännu mer mellan klubben och stadens 
medborgare. Detta vill vi uppmuntra och förstärka ännu mer 
framöver

Nattfotboll
Landskrona BoIS Nattfotboll är ett initiativ för att erbjuda 
ungdomar en meningsfull kvällsaktivitet under helger. Varje 
fredags- & lördagskväll under vinterhalvåret arrangeras 
spontanfotboll dit alla ungdomar i åldrarna 13-22 är 
välkomna. Att delta på Nattfotbollen är helt kostnadsfritt och 
det krävs ingen föranmälan

Syfte

• Erbjuda ett positivt sammanhang och en trygg plats för 

unga att vara på en helgkväll per vecka

• Skapa en positiv sammanhållning mellan ungdomar från 
olika områden i staden

• Med fotbollen som främjande kraft bidra till att 
ungdomarna växer och utvecklas som individer

• Bidra till samhällsinkludering och minskat utanförskap

BoIS för alla
Landskrona BoIS startade hösten 2019, tillsammans med 
Landskrona Stads Daglig verksamhet och Vuxenutbildningen 
– särskild utbildning för vuxna, upp fotbollsträning för vuxna 
med olika funktionsnedsättningar. 

Syftet med fotbollsträning är att aktivera en målgrupp som i 
många fall är stillasittande och har särskilda utmaningar. 
Genom att involvera Vuxenutbildningen skapas en helhet 

med vikten av träning, kost och gemenskap

BoIS i Skolan
Under året kommer BoIS att besöka alla årskurs fyra i 
Landskrona för att betona vikten av idrott och rörelseglädje. 
Målsättningen är att få fler att idrotta längre och på så sätt 
bidra till en bättre folkhälsa i staden.

Mötesplats IP i siffror enligt SROI

• 3 000 000 SEK i hälso- och sjukvårdsbesparingar

• 1 580 000 SEK i socialt värde



ARRANGEMANG HERRMATCHER

Syfte
Ungdomsverksamheten, i första hand akademilagen, har 
under matchdagar uppdrag på herrlagets hemmamatcher

Uppdrag
P13: försäljning 50/50 lotter samt föräldrar publikvärdar
P14: bollservice samt föräldrar entréeservice 
P15: stöd till P13 och P14 vid behov
P16-P19: stöd till föreningen vid behov vid större 
publikmatcher

Ekonomi
En viss ersättning utgår till P13 och P14 vars föräldrar agerar 
som publikservice i olika former. För övriga uppdrag utgår 
ingen ersättning och föräldrar förväntas ställa upp i viss mån. 

Inmarschlag/matcheskort
Detta uppdrag finns i Superettan vilket innebär att yngre lag 
inom föreningen ställer upp som inmarschlag/matcheskort. 
Även samarbetsklubbar erbjuds denna möjlighet och om 
möjligt kan de bära sin klubbs matchtröjor. 



MARKNAD

Syfte
Ungdomsverksamheten och i synnerhet akademiverksamheten måste bidra i 
olika insatser för att hålla kostnader och centrala avgifter nere genom att 
stärka intäktssidan. 

50/50-lotten
På samtliga herrmatcher säljs 50/50-lotten där 50% går till 
ungdomsverksamheten och 50% till en ensam vinnare. Lotteriet är beviljat 
av Landskrona Stad

Unibet - Hemmaklubben
Unibet har avsatt 20 miljoner kronor till klubbarna i Allsvenskan och 
Superettan. Som supporter till Landskrona BoIS kan du påverka hur stor 
andel av de 20 miljonerna som tillfaller BoIS – ju fler som väljer BoIS desto 
mer tillfaller föreningen. Dessa pengar går direkt till ungdomsverksamheten 
för att fortsätta utveckla verksamheten. Läs mer och registrera dig via 

https://www.unibet.se/betting/hemmaklubben

Bingolotto och Folkspel
Varje lag har möjlighet genom Folkspel att sälja olika typer av lotter, 
julkalendrar eller Bingolotto för att förstärka sin lagkassa. Inför 
uppesittarkvällen 23:e december arrangerar föreningen riktade 
försäljningsevent där lag säljer för föreningens räkning. 50% av nettovinsten 
tillfaller föreningen och 50% tillfaller försäljande lag. 

Sponsring och reklam
Varje lag har rätt att söka egna sponsorer till sitt lag. Reklamtryck får dock 
endast ske på träningskläder och efter godkännande från föreningen. 

https://www.unibet.se/betting/hemmaklubben


TURNERINGAR/CAMPER

Ansvarig: Carl Nielsen/Tobias Celedon

Syfte

• Erbjuda egna spelare och lag, samarbetsföreningar 
och övriga välarrangerade turneringar med god 
kvalité

• Skapa förutsättningar för ökade intäkter för BoIS

Riktlinjer
Enskilda lag har inte rätt att arrangera egna turneringar 
utan föreningens tillåtelse – exempel på undantag är 
”matchcamper” med begränsat antal lag utan lag-
/deltagaravgifter. 

Turneringar 2022

• Landskrona Vårcup 19 mars

• Landskrona Höstcup 22-23 oktober

Camper
Under året kommer BoIS arrangera ett antal camper med 
olika inriktningar. 

Syfte
Erbjuda fler spelare en bra fotbollsutbildning oavsett 
förening vilket på sikt ger en starkare fotbollsregion

Utförande
Camper hålls på dagtid under sport-, påsk-, sommar- och 
höstlov med olika inriktningar 

Camper 2022

• Akademicamp sport- och höstlov

• Målvaktscamp påsklov

• Sommarfotboll juni

• Sommarcamp augusti

Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 kan 
antalet turneringar/camper justeras

Clinics 2022

• Under 2022 startar vi upp clinics i föreningens regi där 
spelare får regelbunden träning i mindre grupper. En 
clinics arrangeras per termin

Syfte
Erbjuda fler spelare en bra fotbollsutbildning oavsett 
förening vilket på sikt ger en starkare fotbollsregion



SKOLSAMARBETEN

Ansvarig: Tobias Celedon
Instruktörer NIU: Christian Pizevski, Antonio Okseti

Syfte
Landskrona BoIS tillsammans med skolor i staden ska kunna erbjuda 
fotbollsträning på skoltid för de som vill. Fotbollsprofilerna ska vara 
profilerade och uttagning sker till dessa i samråd med respektive skola

Grundskola
I dagsläget har BoIS ingen fotbollsprofil på grundskolenivå efter försäljningen 
av LA School of Sports. Dialog förs med utbildningsförvaltningen i Landskrona 
samt Eslöv om att starta upp en fotbollsprofil i en kommunal skola

Målsättning grundskola
Ha en fortsatt dialog med respektive utbildningsförvaltning om att starta en 
fotbollsprofil på kommunal skola 2022/2023

Gymnasieskola
Sedan 2018 bedriver BoIS fotbollsutbildningen på Öresundsgymnasiet inom 
NIU (nationell godkänd idrottsutbildning). Programmet är under uppbyggnad 
och sedan 2018 har elevantalet ökat från sju till VT 22 innefatta 32 elever av 
36 möjliga platser.  HT—22 välkomnas en ny kull med elever födda 2006.

Målsättning gymnasieskola

• Erbjuda balans mellan studier och fotbollsträning för eleverna

• Erbjuda en så pass attraktiv fotbollsutbildning att fler elever söker sig till 
NIU på Öresundsgymnasiet

Organisation
Samtliga träningar ska bedriva på en anläggning med adekvata faciliteter så 
nära respektive skola som möjligt 

Kursplan
Varje träningstillfälle sker utifrån Skolverkets, Svenska Fotbollsförbundet och 
Landskrona BoIS utbildningsplan/krav.



FÖRENINGSSAMVERKAN

För Landskrona BoIS är det viktigt med olika typer av 
föreningssamverkan/samarbetsföreningar. Detta för att på sikt skapa 
en starkare fotbollsregion men även för att få fler att spela fotboll 
längre upp i åldrarna vilket i sin tur leder till en bättre folkhälsa. 

Landskrona Fotbollsallians
Landskrona BoIS är sammankallande i Landskrona Fotbollsallians 
som innefattar alla fotbollsföreningar i Landskrona Stad med 
ungdomsverksamhet. Syftet med alliansen är att skapa en 
fotbollsmiljö som främjar utveckling samt driver gemensamma 
frågor mot Landskrona Stad kring exempelvis idrottsplatsutveckling. 

Samarbetsklubbar
BoIS har en ambition att skapa flera fördjupade samarbeten med 
klubbar i vår närregion men som finns utanför Landskrona Stad. 
Genom nära samarbeten kan vi bistå med organisations-, ledar- men 
främst spelarutveckling. Syftet med dessa samarbeten är att dels 
skapa fler ”BoISare” och dels att BoIS ska vara den naturliga klubben 
man väljer när man vill gå vidare i sin fotbollsutbildning. 

I dagsläget har BoIS samarbetsavtal med Svalövs BK,  Marieholms IS, 
Billeberga GIF, Trollenäs IF, Glumslövs FF och Teckomatorps SK. 



EN RANDIG FRAMTID

Landskrona BoIS strategiarbete för ungdom 2021-2023



BAKGRUND

• Landskrona BoIS ungdom gjorde en omstart av verksamheten hösten 2018

• 2019 anställdes en akademichef med fokus på ungdomsverksamheten

• 2019-2020 genomfördes inledande omstruktureringsarbete med bland annat 
reviderade spelarutbildningsplaner inom ett flertal områden, dessa förankrades i 
forskning, beprövad erfarenhet samt styrdokument från Riksidrottsförbundet och 
Svenska Fotbollsförbundet så som ”Idrotten vill” och ”Spela lek och lär”

• 2020 påbörjades implementeringen av Barnkonventionen 

• 2021 påbörjas implementeringen av en ny ungdomsstrategi rörande sju strategiska 
områden som ska löpa till och med 31 december 2023



FÖRENINGSKULTUR (UPPFÖRANDEKOD)

Nuläge 2021

• Under 2019-2020 inleddes ett arbete med att 
höja kvalitén och få en bättre kontroll på 
verksamheten. Upplevelsen var att det fanns 
”föreningar i föreningen” där det fanns ledare 
som hade en annan syn på barn och 
ungdomsidrott än föreningen. 

• Covid-19 har under 2020-2021 gjort 
verksamheten osäker pga olika restriktioner. 
Dessa restriktioner börjar nu släppa och vi kan 
blicka framåt

• Implementering av ny värdegrund/värdeord 
påbörjades hösten 2021 med hjälp av RF-SISU

Målbild december 2023

• Vi har en levande värdegrund/värdeord som 
spelare, ledare, föräldrar, sponsorer m.fl. känner 
till och lever utifrån. Utbildning sker på årsbasis

• Vi är en förening där alla känner sig välkomna 
och känner att de kan prata gott om Landskrona 
BoIS

• Våra ledare följer vår spelarutbildningsplan och 
övriga styrdokument. Föräldrar utbildas i dessa 
och hjälper föreningen att se till att dessa 
efterlevs 



FÖRENINGSKULTUR (UPPFÖRANDEKOD)

Vad görs 2022

• Utbildningsvecka med samtliga ledare. RF-SISU 
och Skåneboll håller utbildningar för våra ledare

• Föräldrarutbildning samtliga föräldrar i 
ungdomsverksamheten

• Spelarutbildning från tio år enligt uppsatt 
modell från RF-SISU

• Gemensamma ledarträffar med hela 
ungdomsverksamheten – läs; samkväm sommar 
och vinter

Vad görs 2023

• Utbildningsvecka/fortbildning för samtliga 
ledare med hjälp av externa partners

• Ingen föräldrarutbildning 2023, nästa utbildning 
sker 2024

• Spelarutbildning från tio år enligt uppsatt 
modell från RF-SISU

• Ev mindre revideringar i utbildningsformen för 
spelare

• Gemensamma ledarträffar med hela 
ungdomsverksamheten – läs; samkväm sommar 
och vinter



TRÄNINGSKULTUR

Nuläge 2021

• Implementering av arbetssätt och roller pågår i 
akademin

• Implementering av träningsmetodik pågår i 
basverksamheten

• Träningsverksamheten behöver generellt 
systematiseras i högre grad gällande struktur 
och träningsinnehåll

• Utvecklingsbehov faciliteter 

Målbild december 2023

• Akademin har minst fyra stjärnor i SEF:s 
certifiering

• Basverksamheten ska kännetecknas av en hög 
aktivitetsgrad, goda strukturer samt att 
verksamheten har ett individfokus utifrån Spela 
lek och lär, Idrotten vill samt Barnkonventionen. 

• Vi har nordvästra Skånes bästa 
träningsverksamhet oavsett akademi eller 
basverksamhet

• Vi kan erbjuda faciliteter som möjliggör en 
tydlig elitsatsning (planer, gym, 
undervisningssalar mm)



TRÄNINGSKULTUR

Vad görs 2022

• Tydliggörande av vår fotbollsidentitet, vilket DNA har Landskrona 
BoIS. Både basverksamhet och akademi – modell hur våra 
träningar ser ut och strukturer kring träningarna med samlingar, 
tider etc. 

• Tydligare modell hur vi utbildar spelare i blocket 5-12 år

• Höja den generella kompetensen hos ledare, både via externa 
utbildningar men även genom att starta interna utbildningar 

• Öka ledartätheten i både bas- och akademiverksamheten

• Faciliteterna är goda, dels genom underhåll och dels genom 
påbörjad ombyggnation

• Utveckla fysiska tester av spelare i akademin, främst 15-19 år för 
att kunna ha bättre data i framtiden

Vad görs 2023

• Våra lag jobbar aktivt med vårt DNA, det ska synas att det är 
Landskrona BoIS

• Modell för 5-12 år är implementerat och lagen jobbar utifrån 
denna, viss justering utifrån utmaningar 2022

• Fortsatt kompetensutveckling av våra ledare, nya ledare har en 
on-boarding av vårt arbetssätt

• Kommunen är klar eller långt gångna i sin ombyggnation av LaIP

• Fortsatt testning av spelarna 15-19 år



MATCHKULTUR

Nuläge 2021

• Akademin behöver utvecklas kring resultatmiljön för att 
på så sätt locka till sig flera bra spelare från närområdet 
– fotbollsutbildningen behöver bli spetsigare

• Det finns ett behov av att förstå korrelation mellan 
prestation och resultat bland ledarna. Dvs vi måste nå 
resultat genom vår prestation kopplat till vårt arbetssätt

• Matchverksamheten behöver bli ett utbildningstillfälle 
kopplat till spelarutbildningsplanen och inte ett sätt att 
mäta sig mot andra föreningar/lag.

• Utvecklingsbehov faciliteter

Målbild december 2023

• Matchverksamheten är ett utbildningstillfälle där 
spelarutbildningsplanens olika moment utförs i ”skarpt 
läge” för vår basverksamhet. Tydlig koppling mellan 
veckans tema och matchprestation 

• I akademin spelar vi för att vinna matcher utifrån vårt 
arbetssätt, detta blir särskilt tydligt i den äldre akademin

• Vi erbjuder moderna matchfaciliteter (läktare, omkl.rum
i anslutning till planer mm)



MATCHKULTUR

Vad görs 2022

• Till akademin sker det en riktad rekryteringsinsats av 
spelare för att höja lägsta nivån samt öka spetsen

• Ökad kravbild på ledarna för akademilagen, fler möten 
och högre närvaro på träningar och matcher från 
ledningshåll

• Ökad kravbild på spelarna att alltid göra sitt yttersta, 
maximal prestation. 

• Yngre akademin spelar fler turneringar mot bra 
motstånd, både nationellt och internationellt

• Äldre akademin spelar fler träningsmatcher mot bra 
motstånd, både nationellt och internationellt 

• Uppföljning av basverksamheten, alla spelare ska spela 
1,5 match/v i genomsnitt. Ingen toppning sker 

Vad görs 2023

• Fortsatt rekrytering av spelare, främst till åldersgruppen 
13-16 år

• Revidering av arbetssätt för att fortsätta utveckla vår 
verksamhet

• Revidering av mötesplan

• Revidering av turneringar och träningsmatcher, både 
nationellt och internationellt



TRÄNARUTBILDNING/PERSONLIG UTVECKLING
Nuläge 2021

• Basverksamhetens spelarutbildningsplan behöver 
harmonisera bättre med de senaste rönen kring barn 
och utveckling. En gemensam syn krävs i hela 
verksamheten både kring fotboll men även organisation

• Goda ambitioner bland ledarna i akademin, dock saknar 
många referenser/erfarenhet från annan 
elitförberedande verksamhet

• Utbildningsinsatser har varit spretiga pga Covid-19, 
många externa/interna utbildningar har ställts in

• Ett allmänt behov av kompetensutveckling bland 
ledarna

Målbild december 2023

• Alla huvudansvariga i yngre akademin har minst UEFA B 
alternativt TuA, ansvariga äldre akademi har minst UEFA 
A

• Assisterande tränare akademin har påbörjat sin formella 
tränarutbildning

• Ledare i basverksamheten
• Har minst C/D utbildning 5-manna
• Har minst C/B ungdom 7-manna

• Alla ledare i akademin har en IUP för att skapa 
kontinuitet – detta ger oss en bättre verksamhet på sikt  

• Vi har ett vi eget utbildningsprogram för våra ledare, 
både för akademi och basverksamhet



TRÄNARUTBILDNING/PERSONLIG UTVECKLING

Vad görs 2022

• Utbildningsvecka både för bas och akademin i januari. 

• Återkommande fortbildningstillfällen i akademin genom 
”Forum BoIS”

• IUP på alla tränare i akademin

• Förenklad IUP basverksamheten

• Externa tränarutbildningar utifrån lagnivå

• Interna utbildningar, öppet för egna ledare samt 
samarbetsklubbar

Vad görs 2023

• Utbildningsvecka bas och akademi i januari – reviderat 
utifrån tidigare år

• Återkommande fortbildningstillfällen i akademin genom 
”Forum BoIS

• IUP på alla tränare i akademin

• Förenklad IUP basverksamheten

• Externa tränarutbildningar utifrån lagnivå

• Interna utbildningar, öppet för egna ledare samt 
samarbetsklubbar



NÄTVERKSKLUBBAR

Nuläge 2021

• Samarbetsavtal med; Billeberga GIF, Svalövs BK, 
Teckomatorps SK, Glumslövs FF, Marieholms IS, 
Trollenäs IF

• Föreningsträningar två gånger per år och 
förening i främst åldern 10-13 år P/F

• Punktinsatser hos föreningarna vid önskemål, 
exempelvis camper, gästträningar, avslutningar 
mm

Målbild december 2023

• Vi har samarbetsavtal med tio föreningar kring 
spelar- och ledarutveckling.

• Vi har föreningsträningar enligt nuvarande 
modell där vi utbildar spelare och ledare i deras 
hemmiljö

• Vi har interna utbildningar – BoIS 
träningsmetodik

• Vi har nätverksträffar för spelare och ledare

• Vi bedriver spetsträningar för nätverksklubbars 
spelare på veckobasis från 10 år



NÄTVERKSKLUBBAR
Vad görs 2022

• Bjuder in ledare till fortbildning i vår regi. Halvdag under Q3

• Föreningsträning 2ggr/år/förening

• Fortsatta punktinsatser utifrån önskemål hos föreningar

• Spelarutbildning i BoIS regi, ”sommarproffs”

• ”Föreningsdag” där de besöker BoIS-match 1ggr/termin

• Clinics dit både egna och externa spelare är välkomna för extra 
träning mot en kostnad

• Minst en ny samarbetsförening

Vad görs 2023

• Ev avveckling av någon samarbetsförening

• Bjuder in ledare till fortbildning i vår regi. Halvdag under Q3

• Föreningsträning 2ggr/år/förening

• Fortsatta punktinsatser utifrån önskemål hos föreningar

• Spelarutbildning i BoIS regi, ”sommarproffs”

• ”Föreningsdag” där de besöker BoIS-match 1ggr/termin

• Clinics dit både egna och externa spelare är välkomna för extra 
träning mot en kostnad

• Minst en ny samarbetsförening



INTÄKTSDRIVANDE VERKSAMHET

Nuläge 2021

• Ungdomsverksamheten har historiskt varit 
dåligt på att generera egna intäkter och på så 
sätt även bära sina eller delar av sina kostnader

• Ingen kultur eller kunskap att driva större 
arrangemang så som camper och turneringar

• Inte funnits infrastruktur på LaIP att skapa 
arrangemang, läs för få spelbara fotbollsplaner

Målbild december 2023

• Vi har ett flertal camper under året

• Vi har ett flertal turneringar under året

• Vi arrangerar en större sommarturnering med 
nationellt och internationellt deltagande 



INTÄKTSDRIVANDE VERKSAMHET

Vad görs 2022

• Camper
§ Akademicamp sportlov två dagar
§ Mv-camp påsklov en dag
§ Akademicamp höstlov en dag
§ Sommarcamp x 1 tre dagar sommarlov

• Clinics
§ Uppstart clinics, en per termin á åtta tillfällen

• Turneringar
§ En turnering vår två dagar 50 lag
§ En turnering höst två dagar 70 lag

Vad görs 2023

• Camper
§ Akademicamp sportlov två dagar
§ Mv-camp påsklov en dag
§ Akademicamp höstlov en dag
§ Sommarcamp x 2 tre dagar sommarlov

• Clinics
§ En per termin á åtta tillfällen

• Turneringar
§ Sommarturnering 150 lag
§ En turnering höst två dagar 90 lag



TILLVÄXT

Nuläge 2021

• Akademi 13-19 år: ca 100 spelare

• Basverksamhet 6-12 år ca 100 spelare, 70 
pojkar och 30 flickor

• Knatteskola (5år) ca 45 spelare, 50/50 
pojkar och flickor

Önskat läge december 2023

• Akademi 13-19 år: 120 spelare 

• Basverksamhet: 250 spelare, 165 pojkar 
och 85 flickor 

• Knatteskola: 70 spelare, 50/50 pojkar och 
flickor



TILLVÄXT

Vad göra 2022

• Öka ledartätheten, fler ledare = fler spelare

• Tydligare strukturer gällande träningsinnehåll, 
förhållningssätt mm

• God utbildningsgrad ledare

• Öka föreningssammanhållning, exempel ”kycklingboll” 
eller gemensam avslutning

• Akademin ska bli spetsigare i sin utbildning, det lockar 
spelare

• Ökad extern scouting till akademin

• 10% tillväxt på basverksamheten exkl. knatteskola

Vad göra 2023

• Bibehålla våra ledare, kontinutet skapar goda miljöer

• Revidera strukturer kring träningsinnehåll, 
förhållningssät mm. 

• Fortsätta utbilda ledare internt/extern

• Utveckla scoutingen 

• 10% tillväxt på basverksamhet exkl. knatteskola

• Minst 50% tjänst tillsatt på basverksamheten



TILLVÄXT - KNATTESKOLA

Nuläge 2021

• Ca 50 pojkar och flickor deltar i inledande 
knatteskola. Fördelning 50/50

• Drop-out ca 40% efter första perioden av 
knatteskola

• Verksamheten har decentraliserats sedan 2019 
för att locka fler barn

• Verksamhet bedrivs på 1-2 platser i kommunen

Målbild december 2023

• Vi har ca 100 pojkar och flickor deltar i som 
testar fotboll i vår knatteskola. Fördelning 50/50 
pojkar och flickor

• Vi har en drop-out på 25% efter första perioden 
av knatteskola

• Vi är proaktiva och etablerar oss i nya 
områden/stadsdelar där det bor många barn. 



TILLVÄXT - KNATTESKOLA

Vad göra 2022

• Tidigare inbjudan till knatteskolan, prova-på 
inomhus i mars

• Tidigare och tydligare kontakt med föräldrar för 
att få in ledare för att motverka avhopp

• Utöka vårens knatteskola till tre platser i 
Landskrona från dagens två

• Under våren besöka en match i Superettan 
tillsammans med förälder samt i halvtid göra ett 
”ärevarv” på inneplan 

Vad göra 2023

• Utveckla 2022 koncept kring knatteskolans 
uppstart

• Utöka knatteskolan till fyra platser i Landskrona 

• Under våren besöka en match i Superettan 
tillsammans med förälder samt i halvtid göra ett 
”ärevarv” på inneplan 



TILLVÄXT - AKADEMI

Nuläge 2021

• Ca 100 spelare i åldern 19-13 år

• Små träningsgrupper i yngre yngsta lagen

• Generellt hög kompetens på samtliga huvudtränare 
och specialister 

• Få anställda med en högre anställningsgrad

• Utvecklingsbehov faciliteter

Målbild december 2023

• Vi har 120 spelare i åldern 19-13 år

• Våra ledare har hög kompetensnivå och lokal 
förankring 

• Vi har flera anställda med högre anställningsgrad

• Vi deltar i nationella/internationella turneringar

• Vi deltar i högt nationellt seriespel för äldre 
akademin

• Vi har adekvata träningsfaciliteter 



TILLVÄXT - AKADEMI

Vad göra 2022

• Utöka vår scouting och rekrytering, alla spelare i ”mittzonen” ska vara kartlagda

• Utökade träningsgrupper from 14 år, minst 16 spelare

• Utökade träningsgrupper from 16 år, minst 20 spelare

• Intern fortbildning genom Forum BoIS

• Extern fortbildning på de ledare som behöver öka sin kompetensgrad

• Tydligare uppföljning med möten

• Tydligare och förankrad kravbild på spelare och ledare

• Goda faciliteter både gällande träningstider, planer och övriga utrymmen såsom gym

• Införande av spetsgrupp

• Övergångstränare införs mellan U och A

• Internationellt spel från 14 år

Vad göra 2023

• Utökad scouting i nordvästra zonen

• Ökad anställningsgrad på ansvariga tränare i äldre akademin samt specialister. Heltid på 
ansvariga i P19 och P17

• Bibehålla träningsgruppernas storlekar 

• Fortsatt fortbildning, gemensam studieresa samt Forum BoIS

• Utveckling av spetsgrupp 

• P19 spelar i minst P19 Superettan och P17 i Pojkallsvenskan Södra samt P16 spelar i P16 
Allsvenskan Södra

• Internationellt spel från 14 år


