Detta dokument beskriver hur BBFF p98’s lagledning och tränarstab kommer att sköta
och driva fotbollslaget under 2008.
ALLMÄNT
Målet med BBFF p98’s verksamhet är att erbjuda alla pojkar födda 1998, i
företrädelsevis området Skälby-Barkarby i Järfälla kommun, en rolig och stimulerande
fritidssysselsättning och fotbollsutbildning. Ambitionen är att vi skall ha kul tillsammans
via en social trevnad, en ömsesidig respekt för varandra och en god sportslig utveckling.
Både bredd och spets skall ha utrymme i vår grupp, utmaningar skall finnas för varje kille
i förhållande till ambition och rådande kunskapsnivå.
BBFF pojkar 1998 består 2008 av två fasta 7-mannalag när det kommer till den stora
fasta tävlingsformen – St-Erikscupen -, geografiskt skolindelade i ett Neptunilag och ett
Barkarby/Skälbylag. Vidare kommer det att finnas ett stort antal tillfällen då vi anmäler
blandade lag i cuper och träningsmatcher.
De två Sanktalagen lag leds av Niklas Kolthoff (Neptuni) respektive Gabriel Delgado
Skälby/Barkarby).
http://www.sportnik.com/start.php3?team&tid=26296
TRÄNING
Ett gemensamt träningsupplägg och program utarbetas i tränargruppen under ledning av
huvudtränare Niklas Kolthoff. Detta program ger huvudsaklig inriktning för pojkarnas
sportsliga utveckling under året och skall tjäna som underlag för de två huvudlagens
träning.
Vintertid tränar vi gemensamt två gånger i veckan, måndag- och torsdagkvällar mellan
17:45 och 19:15. Träningarna genomförs i Vinstagårdsskolans gymnastiksal.
Sommartid är vi uppdelade i två team då vi tränar; ett Neptunigäng under ledning av
Niklas Kolthoff och ett Barkarby/Skälbygäng under ledning av Gabriel Delgado. Båda
grupperna tränar två gånger i veckan var för sig. I skrivande stund (13/1) är tider och
platser för årets uteträning inte fastställda.
Frånvaro från träningspassen meddelas alltid till tränaren, i så god tid som möjligt.
Önskar man spela match med våra lag i St Erikscupen samt övriga cuper förutsätts
deltagande i åtminstone hälften av de tillgängliga träningstillfällena. Närvarolistor
kommer att finnas på hemsidan och uppdateras efter varje träning.
MATCH

S:t Erikcupen: de två lagen deltar var för sig i S:t Erikscupens 7-mannaserie. För
indelning, laguttagningar mm svarar de respektive lagtränarna.
Övriga Cuper: när det gäller utesäsongen ansvarar varje lag för att anmäla sig till cuper
utöver "Sanktan". Finansiering av ”externa” cuper (dvs utöver Sanktan och J-ligan)
finansieras ALLTID via en anmälningsavgift från varje deltagare, normalt ca 100 kronor
per cup.
I sommar kommer vi också att för första gången åka iväg på en, eller möjligen två, längre
cuper. Aroscupen i Västerås och Dalecarlia Cup i Borlänge är två alternativ. Gothia
väntar vi med något år till. Att notera här är alltså att detta behövs funderas på då det
kommer att behövas tas semestertid för föräldrar som följer med. Johan återkommer med
mer info när det börjar närma sig.
Anmälan till matchspel
För Sanktan gäller att alla killar per automatik är anmälda till de matcher det egna laget
skall spela. Schema delas ut rent fysiskt och finns på hemsidan. Här anmäler man
eventuell FRÅNVARO till sin tränare (dvs antingen Niklas eller Gabriel.) I GOD TID!!!
För externa cuper gäller anmälan via mail till den som bjudit in till cupen. Detta görs i tid
innan aviserad anmälningstid gått ut. En missad anmälan är en missad cup.
”Utvecklingslag”
Vi kommer, vid ett par tillfällen under året, att anmäla ett utvecklingslag till externa
cuper.
Vi vill med detta ge de killar som tränarduon tycker kommit längst i sin
fotbollsutveckling en chans att tillsammans mäta sig med andra utvecklingslag. Dessa
matcher finansieras på samma sätt de övriga externa cuperna. Dessa killar kommer också
att beredas möjlighet att träna tillsammans inför dessa cuper. Viktigt att poängtera i
sammanhanget är att dessa matcher och träningar är utöver de ordinarie tillfällena, man
väljer inte bort en Sanktamatch eller ordinarie träning för att man spelat med
utvecklingslaget.
TRÄNINGSLÄGER
Två gemensamma träningsläger kommer att genomföras under året.
I slutet av april åker vi återigen till det härliga Älmsta och blir borta fredag eftermiddag
till söndag kväll enligt samma modell som i höstas. Johan återkommer med info när det
börjar närma sig.
I slutet av augusti åker vi igen på ett läger. Exakt var vi far är inte bestämt i dagsläget.

Johan återkommer med mer info.
KOMMUNIKATION
ALL kommunikation "lagledning – föräldrar/barn" kommer att förmedlas via vår
hemsida http://www.sportnik.com/start.php3?team&tid=26296
Det är föräldrarnas/barnens skyldighet att via denna hålla sig uppdaterade på vad som
sker i gruppen nu, och i framtiden. Det är en god idé att titta på denna hemsida
åtminstone en gång per vecka. Finns det oklarheter om sidans innehåll eller utformning
tas detta med fördel med webmaster Sven Cederteg.
I undantagsfall och vid mer brådskande behov kommer e-post att användas. Föräldrar är
skyldiga att meddela lagledare Johan Florén (floren.johan@bredband.net) om ändrad
mailadress.
Kommunikation förälder/barn-lagledning/tränare tas företrädelsevis direkt mellan
personerna ifråga. Mailadresser och telefonnummer finns på hemsidan. Övergripande
frågor rörande policy exempelvis, lagavgifter, material, adressändringar, mm tas med
fördel direkt med övergripande lagledare Johan Florén. Sportsliga frågor tas med
huvudtränare Niklas Kolthoff eller Gabriel Delgado.
Kommunikationen skall vara rak och tydlig. Likaväl som att lagledningen vill vara klar
och tydlig gentemot barn/föräldrar önskar vi samma tydlighet tillbaka. Är något oklart
eller fel vill vi ha feedback på detta omgående så det kan diskuteras eller rättas till så fort
som möjligt.
Två gemensamma föräldramöten kommer att hållas; ett i februari/mars och ett i
september. Mötena protokollförs och publiceras på hemsidan. Minst en förälder per kille
förväntas delta på dessa två möten.
ORDNING OCH REDA
Vid samtliga tränings- och matchtillfällen tillämpas de ordningsnormer som framtagits av
Stockholms Fotbollsförbund under parollen "Nolltolerans".
(Se mer på BBIF's hemsida om denna Nolltolerans, www.belebarkarby.se) I BBIF p98's
tillämpning av densamma innebär detta att svordomar, mobbning, upprepat "stök" eller
osportsligt uppträdande ger "rött kort", dvs kortare eller längre utvisning från banan. Hela
vår verksamhet bygger på respekt för varandra och om denna respekt upprepat eller
tydligt ignoreras stör det både grupp och arbetsmiljö.
Vår devis är ”LEK – MEN INGEN LEKSTUGA”
Föräldrar förväntas hjälpa till så mycket de kan, med skjuts till match och träningar och
med gemensamma arrangemang. I vissa fall kommer det att krävas obligatoriskt

deltagande (ex klubbens "Höstpokalen" i oktober månad samt i caféverksamheten). Håll
ständig utkik på hemsidan. Barnen uppskattar givetvis dessutom publik och stöd på sina
matcher
De gemensamma avgifterna skall betalas i tid och även övriga tidsangivelser skall
respekteras.
GEMENSAMMA, "ÖVRIGA", AKTIVITETER
Det är lagledningens absoluta ambition att trots de tydliga lagindelningarna hålla gruppen
samlad som "ett lag". Vi ser många fördelar med detta. Självklart finns det också en stor
social aspekt på det hela.
Två gemensamma avslutningar kommer att genomföras: en efter vårsäsongen där vi
traditionsenligt åker till Ängsjö och en efter utesäsongens sista matchtillfälle.
Fler gemensamma sidaktiviteter skall också genomföras (i linje med Råsundabesök,
Bodaborg, pizzakväll) för att stärka "vi"-känslan i gruppen. Ansvarig för detta är Johan.
LAGLEDNING OCH TRÄNARSTAB
En övergripande lagledning kommer även fortsättningsvis att finnas, men den kommer att
bli mindre:
Lagledare – Johan Florén
Huvudtränare – Niklas Kolthoff
Tf Ekonomiansvarig – Jessica Johansson,
Materialansvarig – Stefan Hildingsson
Caféansvarig – Annette Nyström
Festansvarig – Louise Palmqvist.
Tränare Neptuni 15-17 spelare
Niklas Kolthoff
Mattias Johansson
Dan Hjärre
Tony Peterson
Jorma Salminen
Tränare Skälby/Barkarby 11-13 spelare
Gabriel Delgado
Göran Sjöblom
Patrik Gustafsson
Tobias Walldén-Fridsjö

Ett antal tillfälliga och gemensamma förtroendeuppdrag kommer också att finnas, men
dessa namnges efter hand.
Delar av lagledning och tränarstab kommer att träffas gemensamt vid minst fyra tillfällen
under året. Rapporter från dessa möten kan fås muntligen från lagledare Johan Florén
För ledare och tränare
Järfälla den 12 januari 2008
Johan Florén, lagledare & Niklas Kolthoff, huvudtränare.

