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Riktlinjer 5-manna
Målsättning – föreningen
Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha
trevligt med fotboll som en gemensam nämnare.
Vi vill skapa ett livslångt intresse för fotboll hos våra barn och ungdomar samt att bedriva en fotbolls
verksamhet byggd på glädje och trygghet.
Vi vill att vår förening utvecklas enligt en långsiktig ide som bygger på sunda värderingar och ett socialt
engagemang. Vi vill samtidigt kunna erbjuda en möjlighet till utveckling för de spelare som har större
ambitioner genom en kvalitetssäkrad verksamhet och genom en tydlig plan för utbildning av våra ledare
och spelare.
Vårt mål är att ÄFF och vår anläggning är det självklara valet för den fotbollsintresserade i stadsdelen
Älvsborg.

Gemenskap
- Barn och vuxna oavsett bakgrund skall känna trygghet och samhörighet.
- Fotbollsverksamheten skall vara en mötesplats som främjar kamratskap och engagemang.
- ÄFF arbetar aktivt för ärlighet, rättvisa och ödmjukhet.

Service
- ÄFF är tillgängliga för alla som vill komma i kontakt med oss.
- Hos oss finns engagerade medarbetare med rätt kunskap.

Ansvar
- ÄFF skapar förutsättningar för barn och vuxna att sköta sin hälsa.
- ÄFF står för demokrati och fostran.
- ÄFF arbetar aktivt för integration och jämlikhet.
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Vem får börja i Älvsborg FF
1.1 Spelare 5-12 år
Alla barn under 13 år är välkomna att börja spela fotboll i Älvsborg FF. Undantag kan dock ske
beroende på storlek på grupp (och yta) samt antal ledare.
Max 1-3 spelare kan börja samtidigt. Undantag kan dock ske beroende på storlek på grupp (och
yta) samt antal ledare.
1.2 Kontakt med Älvsborg FF innan träningsstart
Om en spelare inte spelar i Älvsborg FF så kontaktar spelarens föräldrar ansvarig tränare för
laget eller föreningens ungdomsansvarige i Älvsborg FF. Kontaktinfo finns på resp. lags
hemsidor på föreningens officiella hemsida www.alvsborgff.se
Tips vid första träningarna
Låt den nya spelaren testa på lite innan hon/han bestämmer sig, så allting känns OK
2.1 Ledare
Intresserade föräldrar till barnen i gruppen är välkomna att hjälpa till. Ledare från annan
förening som är intresserad att vara ledare i Älvsborg FF ska kontakta föreningens
ungdomsansvarig.
2.2 Ledare - notera följande
Älvsborg FF:s ledare får absolut inte kontakta spelare eller föräldrar från andra föreningar och
”locka” eller ”värva” över spelare till ÄFF. Görs detta får ledaren lämna föreningen.

Var tränar lagen i Älvsborg FF
Lilla 7-manna: 3-5 manna
Hagenplan: 5-7 manna
Påvelund: 9-11 manna
Planfördelningsmöte
ÄFF arrangerar 3 st möten/år
- försäsong (december)
- matchsäsong (mars)
- eftersäsong (oktober)
På mötena tilldelas lagen träningstider på ovanstående planer. Detta sker i prioritetsordning enl.
nedan. Minst 1 ledare från varje åldersgrupp måste närvara.
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Anläggningen – vinter
7-manna skottas inte. Hagenplan skottas av ÄFF. Påvelund skottas av IOFF. Den som är sista
på planen ska ställa undan målen vid läktaren så att de kan komma åt och skotta.

Målsättning för lagets ledare
- att utveckla spelarna tekniskt, fysiskt och socialt
- lägg fokus att lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt
- att lägga fokus på den individuella och kollektiva prestationen, inte resultatet
- att följa föreningens spelarutbildningsplan, målsättning och riktlinjer
- att alltid utgå från barnets förutsättningar
- att samarbeta med yngre/äldre 5-manna lag i föreningen
- varje tränare ska känna till vad ni skall träna, varför (syftet) med träningen samt hur
övningarna skall genomföras
- långsiktighet är det begrepp som skall prägla verksamheten så låt spelarna få tid att utvecklas i
sin egen takt utan krav
- fotbollsverksamheten skall uppfattas som rolig
- fotbollsverksamheten skall ge barnen en ökad självkänsla och självförtroende

Tränarens roll
1. Huvudtränarens arbetsuppgifter
- att ansvara för planering och genomförandet av träning
- att ansvara för coachning av vid matcher (om gruppen har två eller tre lag ska huvudtränaren
delta med båda lagen vid match)
- att följa föreningens spelarutbildningsplan
- att följa föreningens riktlinjer
- att stå bakom förenings värdegrund (finns på nya hemsidan under fliken ”Om klubben”)
- att vara lagets kontaktperson utåt
- att följa och eftersträva föreningens målsättning enligt ovan
- att informera om ”spelarnas riktlinjer”
2. Assisterande tränarens arbetsuppgifter
- att genomföra träningar
- att assistera huvudtränaren vid matcher
- att följa föreningens spelarutbildningsplan
- att följa föreningens riktlinjer
- att informera om ”spelarnas riktlinjer”
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- att stå bakom förenings värdegrund (finns på nya hemsidan under fliken ”Om klubben”)
- att ev. organisera skjuts vid bortamatcher
3. Lagledarens arbetsuppgifter
- att vara behjälplig vid ev. frånvaro vid träning
- sköta närvaro i SportAdmin, i samråd med Informationsansvarig, och rapportera detta till
kansliet 2 ggr/år (för att föreningen ska erhålla bidrag från kommunen)
- hjälpa till med material vid träning och match
4. Ledarskap vid träning och match
- att vara ett gott föredöme för föreningens spelare, motståndare, domare och publik (detta
gäller också föräldrar)
- att ge positiv och konstruktiv feedback/info till spelarna under träning och match
- undvika att stå och ”gapa och skrika” vid sidlinjen
5. Klädsel
Tränare och ledare genomför träningar och matcher i föreningens t-shirt, overall eller
coachjacka. Genomgången informationsträff, workshops och C-diplom måste genomföras för
att få en utrustning.
6. Boka domare vid hemmamatcher
I 5-manna matcherna så är det praxis att hemmalaget dömer matchen. På ÄFF:s hemsida finns
en lista med föreningens egna domare. Kontakta dem och fråga om de vill döma er/era matcher.
Kan dessa domare inte döma, så får ledarna i laget döma matchen. Är någon osäker på
reglerna, i nödfall, fråga motståndarna om de vill döma matchen. Se ”Matcher” punkt 5,
gällande betalning av domare.
7. Att tänka på
a) Skillnaderna mellan olika barn ökar under den här perioden eftersom de mognar i olika takt
b) Träning är fortsatt det viktigaste momentet för utveckling, även om match på barnens villkor
c) Låt spelarna lära sig använda båda fötterna i teknikövningarna för att på sikt kunna bli
”tvåfotade”.
d) lägg fokus på kollektivet, bygg inte upp spelet på enstaka individer, alla är lika viktiga
e) Undvik köer vid övningarna
f) Låt spelarna öva i små grupper om 2 och 2 eller 3 och 3, så att alla får röra bollen många
gånger under träningen.
g) Instruera till viss del men tänk på att ge enkla instruktioner.
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h) Beröm och bekräfta spelarna mycket. Utgå från varje individs egna förutsättningar.
i) Låt spelarna få tid att utvecklas i sin egen takt utan krav. Alla ska lyckas med syftet.
j) Var noga med att lära ut rätt utförande.
k) Ta hand om våra domare på ett bra sätt vid hemmamatcherna

Informationsansvarig
Uppdaterar hemsidan med information och det som tränare, lag och föräldrar vill ha ut på den.
Se kriterier gällande hemsidan under ”Regler för hemsidan”

Ekonomiansvarig
Har hand om pengar (lagkassa) och försäljningar i laget. Ordnar så att kaféverksamhet fungerar
vid hemmamatcher.

Riktlinjer spelare
1. Allmänt
- Vi är alltid glada kompisar på och utanför planen.
- Vi mobbar aldrig!
- Vi vet att om någon uppträder ojust eller okoncentrerat på match eller träning så plockas man
av planen.
- Vi visar respekt för lagkamrater, ledare, motståndare och domare.
2. Inför träning/under träning/vid match
- Vi kommer i god tid till träning och match
- Vi lyssnar på våra tränare när de instruerar under träning och match
3. Efter träning/träning
- det är inget tvång att duscha efter träning/match på plats
- viktigt att sköta sin hygien när spelaren har kommit hem
- viktigt att äta ordentligt även efter träningen

Träningar praktik
1. Innan träning
- tränare ska planera träning tillsammans i god tid så att alla är förberedda
- gå igenom syfte med träningen, vad, varför och hur? Sammanfatta träningen.
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2. På träning
Träningen bedrivs utifrån Älvsborg FF:s spelarutbildningsplan och ”Så här spelar vi”
3. Närvaro ledare
- minst 2 ledare närvarande vid varje träning, helst 2 ledare/grupp/station
4. Närvaro spelare
- uppmuntra spelarna att komma på träningarna

Arbetsmodell för ledare
Alla Älvsborg FF:s ledare arbetar efter den läroprocess som presenteras nedan. Fördelen med
att arbeta strukturerat som ÄFF föreslår är att läroprocessen blir tydligare för spelarna, vilket
naturligtvis innebär att det även blir tydligare och lättare för alla ledare att utvärdera passet.
Vad ska tränas? (målet)
Ge tydlig information om momentet som ska tränas (ex. bredsidapassningar). Tala även mycket
kort om hur träningen ska gå till.
Varför ska detta moment tränas? (syftet)
Det gäller att övertyga spelarna om att denna kunskap gör dem till en bättre spelare. Motivera
spelarna.
Hur skall spelarna lära sig momenten? (se instruktionsmetod, se ”ÄFF Övningsbank”)
Sammanfatta avslutningsvis intrycken från träningen. Ge återkoppling till spelarna och
förstärk gärna den positiva utveckling som skett. Beskriv till sist hur ni ska gå vidare med att
träna momentet.

Matcher
1. Allmänt
- ”toppning” är absolut förbjudet, alla ska spela ungefär lika många minuter vid varje match,
om spelaren orkar och vill, om laget har två lag, eller fler, i seriespel så skall ALLA få spela
ungefär lika mycket i ALLA lagen oavsett nivå
- undvik att spela med samma spelare i samma lag hela tiden
- variera spelarnas positioner om möjligt. Variera mellan två positioner så att spelaren förstår
sin roll för varje position
- uppmuntra spelarna att i matchen våga använda de teknik- eller spelmoment de övat de
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senaste veckorna
- hälsa på motståndare innan match och inled en dialog om vilka riktlinjer är viktiga att följa
- kommentera aldrig motståndarnas spelare vid match
- ledare och spelare står på ena långsidan, föräldrar och publik på andra.
2. Genomgång teori vid match (max 5-10 minuter)
- prata lite om vad som är viktigt att tänka på i försvarsspelet
- prata lite om vad som är viktigt att tänka på i anfallsspelet
- använd gärna teoritavla
3. Uppvärmning inför match
- ledarna värmer upp spelare enligt planerat upplägg
- mv-tränare (alt spelare) värmer upp målvakt
4. Samling av laget/spelare
- spelarna samlas vid klubbhuset vid hemma och bortamatch
- vid långa bortamatcher kör föräldrar
- sen ankomst är inte OK
5. Coachning vid match
Tränare och ledare ska följa Älvsborg FF:s riktlinjer vid match. Fair Play och ett schysst
uppförande mot domare och motståndare gäller, även för föräldrar.
5. Efter match
- tacka domare och motståndare för en trevlig match
- vid hemmamatch så betalar hemmalaget domaren. Lämna kvittot till kansliet och få tillbaka
de pengar som ni lagt ut. Om det skulle vara så att ”kassan” är tom, kontakta kansliet och fråga
om ett förskott för att betala domaren.

Deltagande i cuper
- ledarna samlas och pratar igenom vilka cuper laget ska vara med på under året
- vid cuper ska alla spelarna ha lika mycket speltid, om de vill och orkar
- alla barn ska erbjudas att få vara med i cupen i god tid innan cupen spelas
- ingen toppning av lag får förekomma
Not. Inga lag från ÄFF 8-12 år deltar i cuper utomlands. Föreningen betalar 2 cuper/år i
Göteborg med omnejd. Se nytt ramverk från 2020. Vid deltagande i Gothia Cup så betalar
7
uppdaterad 2019-06-01

Riktlinjer 5-manna
föreningen endast denna cup.
Deltagande i cup med annan förening
- enl. Göteborg Fotbollsförbunds riktlinjer får spelare från ÄFF inte delta i cuper med annan
förening
- undantag kan ske vid Gothia Cup efter diskussion med ungdomsansvarig

Sjukdom och skador (olycksfall)
- sjuka spelare får inte träna eller spela match
- skadade spelare får inte träna eller spela match
- vid skador i huvudet, så måste föräldrar informeras om detta innan barnet går hem
- vid allvarliga skador, kontakta 112, ledare åker med i ambulansen, kontakta föräldrar
- tag med ”sjukväskan” vid träning och match

Omklädning
- omklädning inför träning och match finns i Älvsborg FF klubbhus
- toalett och duschar finns in omklädningsrummen
- städa alltid efter er

Bollförråd
- lås ert skåp efter träningen
- hjälp föreningen med att ibland städa bollförrådet, schema finns på väggen

Seriespel 5-manna
- ledare anmäler antal lag till ungdomsansvarig
- om laget väljer att anmäla 2 lag eller fler lag till seriespel, så ska ”riktlinjerna vid match –
allmänt” gälla, d.v.s. ”toppning” är absolut förbjudet, alla ska spela ungefär lika många minuter
vid varje match, om spelaren orkar och vill, om laget har två lag, eller fler, i seriespel så skall
ALLA få spela ungefär lika mycket i båda lagen oavsett nivå”

Säsongsplanering
Tränare samlas i början av varje termin, 2 ggr/år, och gör en säsongsplanering över hela våren
och hösten. Alternativet är att göra det 1 gång/månad. På planeringsmötet görs alla träningar
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klart och ledare meddelar på vilka träningar man kan delta.

Träningstider
Två ggr/år samlas alla ledare för resp. lag och tilldelas träningstider på 7-manna. Viktigt att
representant för laget deltar. Inbjudan fås av ungdomsansvarig.

Fadderverksamhet
Det äldsta laget i 5-manna är faddrar för det yngsta laget. Det äldsta laget berättar och hjälper
de yngre med riktlinjer, spelarutbildningsplan, upplägg, svårigheter som uppstått, matcher och
träning mm. Gruppen har även dialog om den äldsta gruppen behöver ”låna” spelare när laget
inte får ihop lag. Faddrarna bjuder in det yngre laget till 1 möte i jan/feb och 1 möte i aug/sep.
Efter säsongen samlas grupperna för utvärdering av året. Rapport hur mötena har gått
rapporteras till ungdomsansvarig.

Utvärdering
- utvärdering av den egna verksamheten görs med ledare och spelare efter vårsäsong och efter
höstsäsong
- utvärdering kan även göra under säsong

Medlemsavgift
Att betala medlemsavgift är obligatoriskt för alla spelare och skall vara gjort senast sista april
för att få representera föreningen på match eller träning. Information om vart man betalar och
hur mycket finns på hemsidan. Styrelsen följer upp läget i respektive grupp månadsvis och
påminner i de grupper det behövs.

Regler för hemsidan
Lagets administratör måste följa följande kriterier/regler som gäller vid användandet av ÄFF:s
officiella hemsida. Dessa kriterier fås av ansvariga för hemsidan. Riktlinjer av hemsidan finns på
föreningens hemsida www.alvsborgff.se under fliken ”övrigt/policy”.
Facebook
Enskilda grupper under 16 år får inte skapa en egen hemsida i Älvsborgs FF:s namn. ÄFF:s
officiella ”Facebook-sida” finns på www.facebook.se/alvsborgff Gå gärna in och ”gilla” 
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Aktiviteter inom föreningen att delta på – 8-9 år
a) Fotbollskolan
- erbjuda spelare i laget att delta på föreningens ”Fotbollsskola” i god tid innan träningsstart
b) Ungdomsmöten
Ungdomsansvarig i föreningen håller regelbundna ungdomsledarmöten för att få ut viktig
information och fånga upp frågor och förslag från de olika träningsgrupperna
c) Avslutningsdag
Avslutning ungdomssektionen. Genomförs i november i Nya Påvelundsskolans bamba med
prisutdelningar för samtliga lag och en ”hemlig” gäst. Egen avslutning kan arrangeras i
klubbhuset. Glöm inte att beställa ”priser” i god tid.
d) Inventering av material
En förmiddag i december då vi tillsammans ser till att respektive grupp har den utrustning de
behöver för nästkommande år.
e) Älvsborgsdagen
Vår gemensamma klubbdag vilken genomförs första lördagen i september. Tag med alla barnen
och umgås.

Föräldrar
Alla föräldrar ska informeras om föreningens riktlinjer. Informera om ”Riktlinjer för föräldrar i
ÄFF 5-manna”. Arrangera 2 föräldramöten/år. Där informerar ni om föreningen och lagets
riktlinjer. Att få en bra dialog med föräldrar är viktigt och en förutsättning för en bra verksamhet.
Föreningens ungdomsansvarig deltar på mötet.
Riktlinjer för föräldrar i ÄFF 5-manna
Kom tillsammans med ditt barn på träning. Delta gärna aktivt på träningen genom att hjälpa de
ansvariga ledarna med en del olika övningar och aktiviteter.
Ha koll på ditt barn! Hjälp de ansvariga att ha koll på dina och andra barn under träningen så att
de inte springer iväg från planen (området). Tillsammans hjälps vi åt.
Eftersom det är en del basiller i rörelse i dessa åldrar (6-8 år) så vill Älvsborg FF att varje barn
har med sig en egen vattenflaska.
Hjälp ledarna att skapa gruppkänsla och motivation och en miljö i laget som utvecklar och
stärker barnens självkänsla, självförtroende och tillit. Ge beröm till ALLA barn.
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Är barnet sjuk så skall de inte träna.
Hjälp ditt barn och se till att hon/han kommer tid och är hon/han är förbered för träning eller
match. Träningstiden är värdefull och ska utnyttjas på bästa sätt.
Ha resultatet i ett avlägset perspektiv och hjälp ditt barn att ha det samma.
Uppmuntra ditt barn att idrotta, men pressa inte. Ibland kan en paus vara på en plats och alla
comebacker är alltid välkomna hos Älvsborg FF.
Besök regelbundet www.alvsborgff.se för att ta del av informationen kring Älvsborg FFs
verksamhet. PF08:s hemsida finns under fliken ”mixlag”.

Utbildning
- ledare ska följa föreningens ledarutbildningsplan

- samtliga ledare ska ha genomgått Avspark för att träna 5-manna, i föreningens regi
- samtliga ansvariga ledare ska delta på Göteborgs Fotbollsförbunds workshop 5-manna

ÄFF Övningsbank
I häftet ”ÄFF Övningsbank” finns hundratals övningar relaterade till föreningens målsättning och
syfte gällande vad spelarna skall kunna i momentet fotboll.
Häftet ”ÄFF Övningsbank” finns tillgängligt på föreningens hemsida och gås igenom vid de
interna utbildningarna, både teoretiskt och praktiskt.
Kolla Teknikfilmen på SvFF:
http://fogis.se/tranare/teknik-i-fotboll/

Fotboll – passion och samhällsnytta
Fotboll är världens största idrott. Hela världen berörs av den ”lilla” bollen. Passion är ett ledord
för att bli en bra fotbollsspelare.
Många undersökningar visar att det finns många fördelar med att delta i organiserad idrott – det
vill säga där det finns vuxnas närvaro, regelbundna och schemalagda träffar och utvecklande
aktiviteter. Ungdomarna, som idrottar i en förening, mår bättre både psykiskt och fysiskt.
Det finns starka skäl till att samhället bör uppmuntra barn- och ungdomar att idrotta. Älvsborg
FF erbjuder en positiv utveckling i stimulerande och rolig miljö med vuxna förebilder.
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Annan policy
Älvsborg FF har också en drog- och alkoholpolicy samt policy och åtgärdsplan gällande sexuella
trakasserier. Dessa fås vid önskan.

”Matcherna är ett extra träningstillfälle
där prestationen är viktigare än
matchresultatet”
Så här spelar vi 5-manna
Föreningens målsättning – så här spelar ÄFF
Älvsborg FF följer samtliga Göteborg Fotbollsförbunds riktlinjer och rekommendationer.
Tänk på att spela med rekommenderad planstorlek (även om motståndarnas ledare säger
något annat eller om planen är ”felkritad”), backa hem när motståndarens målvakt har
bollen samt var ett gött föredöme i Älvsborg FF:s färger, både som ledare och spelare.
5-manna fotboll utomhus spelas av 8-9 åringar och skall lära våra barn att spela fotboll på ett
lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra ledare och domares sätt att agera
vid matcher. I Göteborgsfotbollen spelar vi 5-manna enligt följande:
Barnen skall leka fotboll. Inga serietabeller får förekomma.
Alla spelare måste använda benskydd.
Bollstorlek 3.
Vi rekommenderar max 4 avbytare per match. Vid fler spelare – anmäl ett lag till.
Domaren bör vara föreningsdomarutbildad och ha rätt domarklädsel på sig.
Speltiden är 2 * 20 minuter. Matcherna spelas på i möjligaste mån på fasta speldagar.
Det är viktigt att alla barn:
Får spela ungefär lika mycket i matchen.
Får turas om att starta matcherna.
Får spela på olika platser i laget (även målvakt).
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Får turas om att vara lagkapten
Straffområde behövs inte. Vid eventuell straff, avstånd 6 meter.
Frisparkar är direkta. Avstånd 5 meter.
Målvakten startar alltid spelet genom att rulla eller kasta ut bollen oavsett om han har fångat
bollen i spel eller om bollen har ”gått död”.
När anfallande lag har misslyckats med ett anfall och målvakten har bollen skall anfallande lag
backa tillbaka till mittlinjen, för att försvarande lag skall få möjlighet att komma ut en bit från
målet.
Överårig spelare: Om antalet spelare inte räcker till för att fylla ett lag så är det ok att använda
upp till två stycken överåriga spelare, varav dock endast en får vara på planen samtidigt. Man är
då skyldig att informera motståndarna om detta inför varje match.
Om matchen blir ojämn, får det laget som ligger under med 4 mål, sätta in en extra spelare,
som skall vara kvar på planen tills matchen eventuellt blir lika igen.
Den rekommenderade planstorleken för en 5-manna plan är 30 * 15 m. Som mål används 5manna mål. Dessa skall helst vara 3 * 1,5 m men är idag oftast 3 * 2 m vilket egentligen är
lite för högt för en 8-9 åring.

Kontaktperson – Älvsborg FF
Peter Westlund
Ungdomsansvarig
westlund.peter@yahoo.com
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