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Hammarby IF FF

HAMMARBY FOTBOLLS ORGANISATION

HISTORIK & FAKTA






Hammarby Idrottsförening (HIF), bildades den 7 mars 1897
Klubben ombildades till en alliansförening från och med den 1 januari 1999
Hammarby alliansen består av 16 stycken Hammarbyföreningar
(Bandy, Boule, Bowling, Boxning, Damfotboll, Fotboll, Friidrott, Goalboll, Handboll,
Innebandy, Orientering, Rodd, Rugby, Skidor, Speedway ,Sällskapet Hammarbyveteranerna)
Över 10 000 st medlemmar i Hammarby IF
KLUBBORGANISATION

2001 bolagiserades seniorverksamheten inom Hammarby Fotboll, junior- och
seniorlagsverksamhet bedrivs i Hammarby Fotboll AB övrig verksamhet från pojkar 19 år och
yngre bedrivs i Hammarby IF FF.
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HAMMARBY FOTBOLL AB
Den bolagiserade seniorverksamheten driver tre lag, A-lag, U21 samt Juniorlaget
A-LAGET









Spelar i superettan
Spelar sina hemmamatcher på Söderstadion
Svenska mästare: 2001
Svenska Cupen: Final 4 ggr (1922, 1977, 1983 samt 2010)
Allsvenska säsonger: 46
Flest Allsvenska mål: Billy Ohlsson 92 st (1972-1986)
Flest antal matcher: Kenneth Ohlsson 334 st (1967-1983)
Flest landskamper: Ronnie Hellström 44 st (1968-1974)
U21





Spelar i Norra U21 serien
Spelar sina hemmamatcher på Kanalplan och Söderstadion
Är till för att minimera steget mellan junior och seniorfotbollen
JUNIORLAGET





Spelar i Juniorallsvenskan Elit
Spelar sina hemmamatcher på Kanalplan
Ligger under aktiebolaget men den dagliga verksamheten styrs av Hammarby IF FF
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HAMMARBY IF FOTBOLLSFÖRENING

ORGANISATION
ÅRSMÖTET
Högsta beslutande organ i föreningen är årsmötet, där väljer medlemmarna en föreningsstyrelse
bestående av en ordförande och ledarmöter.
STYRELSEN
Föreningsstyrelse i sin tur utser fyra stycken personer som skall representera föreningen i
aktiebolagets styrelse och där ansvara för driften av seniorverksamheten.
Styrelsen inom Hammarby IF FF har det övergripande ansvaret och tar de övergripande
strategiska besluten för föreningsverksamheten. Styrelsen är organiserad i olika grupperingar.
 Marknadskommittén
 Sportråd Ungdom
 Anläggningskommittén
 Hammarby Fotboll AB

KANSLI
För verkställande av olika beslut från styrelsen samt skötseln av det löpande arbetet inom
föreningsverksamhet har föreningen ett kansli med en anställd föreningschef samt tre
sportchefer, en sportchef för varje block. Dessa arbetar på uppdrag av fotbollssektionens
styrelse.
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FAKTA






Över 8 000 st medlemmar i fotbollsföreningen
Ca 130 st fotbollslag
Mer än 1 200 st aktiva pojkar i åldrarna 5-19 år över 300 st engagerade ledare
Hammarby genomför över 6 000 st sammankomster (träningar och matcher) per år
Barn och ungdomar deltar ca 78 000 gånger per år på Hammarbys fotbollsaktiviteter

VERKSAMHETSIDÉ
Hammarby IF Fotbollförenings uppdrag är att bedriva barn- och ungdomsfotboll så att den
utvecklar barn och ungdomar fysiskt och psykiskt men också socialt och kulturellt.
Vi vill utveckla spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer,
både på och utanför fotbollsplanen.
Hammarby IF FF erbjuder en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som är tillgänglig
för alla. En utbildning som både främjar individuell färdighet och lagspel där individens
utveckling står i centrum, vilket innebär att lagens resultat är underordnad individens
utveckling. Samtidigt är Hammarby IF FF en elitförening där ungdomsfotbollen har som uppgift
att från pojk- och via juniorlaget ge talanger bästa möjliga förutsättningar att ta en plats i
Hammarbys A-lag och Svenska fotbollslandslaget. Denna dubbla målsättning ställer stora krav
på framförallt våra ledare. Verksamheten måste därför formas efter ungdomars olika
förutsättningar.

6

Hammarby IF FF

VISION


Hammarby IF FF skall vara den största och mest framgångsrika ungdomsföreningen i
Sverige, samtidigt som man skall bedriva den mest kvalitativa ungdomsverksamheten.



Föreningen skall skapa en livslång relation till de aktiva ungdomsspelarna, en relation
som bygger på våra värdeord i värdegrunden (Rötterna, Ambitionen, Gemenskapen,
Respekten, Kärleken) och som skapar ett supporterhjärta livet igenom.



Vi skall vara ledande i landet på att fostra egna spelare genom ungdomsfotbollen till
seniorfotbollen.

MÅLSÄTTNINGAR


50 % av spelarna i seniorverksamheten skall ha spelat ungdomsfotboll i Hammarby IF
FF.



Representation med minst tre spelare i samtliga pojk- och juniorlandslag.



Hammarby fotboll vill finnas till för fler och ta större ansvar i att utbilda fotbollspelare i
på södermalm och i söderort. Under 2011 hade vi 1 200 aktiva spelare. Målsättningen är
att öka antalet med 200 spelare per år, utan att förlora kvalité i vår fotbollsutbildning.



Öka klubbkänsla och den gemensam Bajen-anda bland våra spelare och ledare
Genom att alla aktiva deltagare skall känna till och följa Hammarbys värdegrund.
Samtliga aktiva spelare skall varje år följa vårt A-laget under minst en seriematch varje
år.
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UNGDOMSFOTBOLLENS ORGANISATION
Hammarby IF FF är en stor förening och för att ha en tydlighet i kommunikation och ansvar så
har föreningen delat upp sig i tre block.




Knatteblocket för spelare
Utvecklingsblocket spelare
Elitblocket för spelare

5-7 år
8-18 år
8-19 år

I knatteblocket spelar du till det år du fyller sju år, efter det året lämnar man knatteblocket och
går upp i antingen ett elitblock och ett utvecklingsblock.
Under P7 säsongen så sker en inventering av åldersgruppen, efter säsongen när inventeringen är
slutfört så kommer ett fåtal spelare erbjudas plats i ett nystartat P8 elitlag inom elitblocket.
Större delen (mer än 95 %) av åldergruppen fortsätter med sina lag och går upp i
utvecklingsblocket, inga träningsgrupper läggs ner utan vi utökar åldersgruppen med ett elitlag.
Elitlagen är inte låsta utan det finns möjligheter för de spelare som utvecklas att under
ungdomsåren komma med i elitlaget i ett senare skede.
BLOCK OCH SPORTCHEFER
Varje block har en ansvarig sportchef. Sportcheferna är sportsligt ansvariga inom respektive
block. De är ytterst ansvariga för den fotbollsutbildning som vi utbildar både ledare som spelare
i. I deras ansvar ligger även att följa upp att lagen följer Hammarbys policydokument och
riktlinjer.
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LEDARUTBILDNING
Hammarby IF FF vill ha de bästa instruktörerna och arbetar i sin utbildningsmodell tillsammans
med SvFF och StFF. Genom att vi har välutbildade och erfarna instruktörer/tränare så ger vi
samtliga ungdomsspelare den bästa möjliga fotbollsutbildningen.
Det är sportchefen för blocket som är ansvarig för den fotbollsutbildning som sker inom blocket.
Sportchefen utbildar tränarna enligt de utbildningsplaner som föreningen har tagit fram för
respektive block. Tränarna i sin tur utbildar spelarna i samma utbildningsplaner.
Våra tränare skall prioritera våra egna utbildningsplaner och utbildningar men de har även
möjligheten att vidareutbilda sig via SvFF utbildningsstege.
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ELITBLOCKET 8-19 ÅR
Elitblocket är en förberedande verksamhet för att nå hela vägen
till Hammarbys A-lag. Blocket består av ett lag i varje åldergrupp
från 8 års ålder upp till juniorålder.
Lagen tränas av externa tränare som är välutbildade och har en
bred erfarenhet. Tränarna är anställda/arvoderade av föreningen.
Lagen prioriteras vid tilldelningen av träningstider och tränar 3-5
ggr/vecka.
Lagen tränar för att kunna spela fotboll enligt föreningens spelidé.
Spelarna tränas tekniskt, taktiskt, fysiskt samt mentalt.
Träningen skall stegras i förhållande till spelarens ålder och
kunskap.
Spelarna följs upp genom utvecklingssamtal 3 ggr/år.
Lagen deltar i många cuper och söker ständigt efter kvalitativa
matcher för bästa utveckling. Många gånger innebär detta deltagande i internationella cuper för
lagen.
LAG

LAGTRÄNING

SKOLTRÄNING

JA
PA
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8

4-5 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
3-4 ggr/vecka
3 ggr/vecka
3 ggr/vecka

2-3 ggr/vecka
2-3 ggr/vecka
2 ggr/vecka
2 ggr/vecka
2 ggr/vecka
2 ggr/vecka
2 ggr/vecka
2 ggr/vecka

MÅLSÄTTNING


Hammarby har såväl individuella mål för spelarna samt lagmål som beskrivs i
”Utbildningsplan Elitlag P8-19”.



Representation med minst fyra spelare i samtliga distriktslag.



Representation med minst tre spelare i samtliga pojk- och juniorlandslag



Varje år skall A-lagstuppen bestå av minst 50 % spelare som någon gång har spelat
ungdomsfotboll i Hammarby IF FF.



Samtliga ansvariga tränare skall ha genomfört SvFF:s Advance utbildning senast 2013.



Hammarby IF FF vill att lagen skall spela en kreativ fotboll där alla spelare är delaktiga.
Bollen skall främst spelas längs med marken via alla lagdelar. Lagens sätt att spela
fotbolls beskrivs i ”Spelide 7-manna” samt ”Spelidé 11-manna”.

10

Hammarby IF FF

VPL 2012


Genomföra ordinarie seriespel i S:t Erikscupen samt Pojk- och Juniorallsvenskan.



Genomföra matchläger i Skåne där vi möter lag som Malmö FF, Helsingborg IF och
Landskrona Bois.



Delta i profilcuper enligt nedan:
PA Gothia Tipselit Trophy
P15 Tipselit Cup P15, Nike Premier cup, Elite Hotell Cup.
P14 Sverigecupen
P13 Lomma 13-års cup
P12 KB Audi Cup
P11 Minicupen i Falkenberg
P10 Halör Cup
P9
Halör Cup
Detta kompletteras sedan med lagens egna VPL.



Genomföra åtta stycken tränarmöten under året.



Alla lag skall ha spelat internationella matcher under året.



Genomföra föreläsningar i områdena
- Teambuilding och värdegrund
- Kost och hälsa
- Mental träning
- Agentverksamhet
- Fotboll

Spelare och ledare
Spelare och ledare
Spelare och ledare
P15 Spelare och ledare
Ledare



Utbildning av ansvariga tränare vid Elitpojkslägret i Halmstad.



Utbildningsresa till en utländsk akademi med ansvariga tränare.



Genomföra fys träningen med Ultimate Performance.
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UTVECKLINGSBLOCKET 8-18 ÅR
Året våra knattespelare blir åtta år (P8) lämnar laget
knatteblocket och kliver in i utvecklingsblockets
verksamhet. Ett antal spelare ur åldergruppen kommer
vid denna tidpunkt få erbjudandet om att tillhöra ett
nystartat elitlag inom föreningens elitblock. Men den
stora delen (mer än 95 %) av spelarna följer med sina
respektive lag vidare upp i utvecklingsblocket.
Här sker hela tiden en vidareutveckling från
knatteverksamheten, kontinuerlig intensifiering genom
träning och match.
Inom Utvecklingsblocket finns även möjligheten upp att
anmäla sig till föreningens Plantskola.(se sid 13)
Utvecklingsblockets verksamhet bygger på ideellt arbetande föräldrar och i vissa fall tidigare
ungdomsspelare. Dessa tränare och ledare ges under resans gång god möjlighet till både intern
och extern utbildning (SvFF) på passande nivå.
Utvecklingsblocket är uppdelat i två delar, 5- och 7-manna fotbollen som spelas i åldrarna 8-12
år (P8-P12) samt 11-manna fotbollen som spelas i åldrarna 13-18 år (P13-J18).
P13 spelar även 9-manna fotboll (med start 2013).
Under perioden 8–12 år deltar lagen i allt större utsträckning i seriespel och cuper. Språket blir
mer fotbollsmässigt och träningen inriktas främst på tekniska moment men man jobbar även
med den motoriska utvecklingen och rytmik. Barns logiska och ändamålsenliga funderingar
under slutet av denna period gör att man även bör få spelarna att börja tänkta lite fotboll.
Första året som tonåring är det 11-mannafotboll som gäller och nu skärps kraven. Föreningen
tar under detta år ut ett uttalat lag 2 inom åldersgruppen. En noggrann inventering av
åldersgruppen sker löpande under säsong i samråd mellan aktuella tränare och sportchefen.
Under åren som 11-manna spelare (13 -18år) är det fortfarande spelarnas utveckling/prestation
som är det primära, inte lagets framgång/resultat. Tränarnas uppgift blir allt mer att stimulera
spelarna genom att hålla en hög kvalité på träning. Den goda teknik och förståelse för spelet som
spelare uppnått fram till denna period skall göra det möjligt för spelarna att improvisera fram
egna lösningar på situationer de ställs inför på fotbollsplanen.
Samtidigt betonas laganda, kamratskap och via utvecklingssamtal skall ledare få insyn i
spelarens sociala värld som hem och skola.

MÅLSÄTTNING


Att bland utvecklingsblockets spelare underhålla intresset för fotbollen till ett livslångt
förhållande och något att se tillbaks på med glädje. Självklart finns även mål att fostra
spelare med drivkraft, tekniska kvalitéer och andra viktiga egenskaper för att kunna nå
seniorfotbollen.



Att den interna utbildningen skall generera till god kvalitet i varje träningsgrupp.
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VPL 2012


Genomföra ordinarie seriespel i S:t Erikscupen



Utbilda våra 5- och 7-manna tränare (se Plantskolan sid 12)



Genomföra utbildningskvällar samt en konferensresa till Gotland för 11-manna tränarna.



Genomföra en inventering av spelarna i P13 verksamheten för uttagning av ett uttalat lag
2 under hösten.
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PLANTSKOLAN 8-12 ÅR
Våra lag består av en stor blandning av spelare. Många
spelar fotboll enbart för glädjen, kamratskapen och för att
få röra på sig. Sedan finns det alltid de som brinner för
fotbollen mer än något annat. Inom Hammarby IF FF har vi
tio elitlag dit har vi lyckats rekrytera flera mycket duktiga
och välutbildade instruktörer. Dessa instruktörer har en
unik kunskap i fotbollsutbildning och den kunskapen vill vi
sprida till så många som möjligt.
För att nå ut med denna spetskunskap till så många som
möjligt startade vi år 2011 Plantskolan, där dessa
instruktörer leder lärandet. Tanken med plantskolan är att
även de spelare som inte tillhör vår elitverksamhet och som
har en extra drivkraft för fotbollen skall få stifta bekantskap med dessa välutbildade
instruktörer. Detta betyder även att ett fönster öppnas för elitverksamheten att se spelare som
till vardags tillhör utvecklingsblocket (bas & bredd).
Plantskolan erbjuder, utöver ordinarie lagverksamhet, ett extra träningspass i veckan. Spelare
som går med i plantskolan kommer fortsätta tillhöra sina respektive lag, vilket innebär att man
tränar och spelar match som vanligt med sina kompisar i laget. Plantskolans träningspass utgår
från föreningens interna utbildningsplan vilket gör att spelare känner igen sig både i respektive
lags ordinarie träning och under plantskolans pass.
Alla (P8-P12) får vara med, men nedanstående kravbild förväntas av deltagare. Vi ser att
spelaren ska ha:
- En fotbollsmässig uppfattningsförmåga som innebär att spelaren kan tillgodogöra sig
utbildningens höga tempo och utförande av praktiska moment.
- En inre drivkraft att hela tiden vilja utvecklas, samt att spelaren ska vara en god kamrat
och ett föredöme inom den egna lagverksamheten.
TRÄNARUTBILDNING
Plantskolan och dess instruktörer ansvarar tillsammans med utvecklingsblockets sportchef för
föreningens interna fotbollsutbildning av våra ideellt arbetande tränare inom
utvecklingsblocket.
En utbildningsplan för 5- och 7-manna fotbollen har arbetats fram av föreningen och beskriver i
detalj hur vi ska träna våra spelare i åldern 8-12 år. Vid dessa utbildningstillfällen går man
igenom hur man på bästa sätt använder sig av utbildningsplanen.
Verksamheten i Plantskolan bedrivs helt efter utbildningsplanen. Plantskolans pass är
följaktligen inte bara utbildningstillfällen för spelarna utan även för tränare. Möjligheten finns
alltid för den ideella tränarstaben att komma ner som åskådare eller prova sina färdigheter som
gästinstruktör.
Tack vare utbildningsplanen och utbildningarna får spelarna utbildade tränare både på
plantskolans pass och inom sina ordinarie verksamheter. Även de spelare som inte går med i
Plantskolan får en bättre verksamhet tack vare Plantskolans tränarutbildningar och
utbildningsplan.
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MÅLSÄTTNING


Målsättningen med plantskolan är att den skall kvalitetssäkra breddverksamheten samt
minska belastningen på våra ledare och ge dem ett större föreningsstöd med en tydlig
utbildningsplan.



Vår målsättning är att minst 135 spelare skall gå med i plantskolan under 2012

VPL 2012


Hammarby planerar att genomföra Plantskolan under 2012 mellan v.14-43.
Verksamheten periodiseras likt skolterminerna, vilket innebär att under skollov/lovdag
är man även ledig från plantskolan.



Vi planerat att genomföra tre st. heldagars utbildningar samt sex kvällsutbildningar
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KNATTEBLOCKET 5-7 ÅR
Den naturliga ingången för den som vill spela fotboll i vår
förening är genom knatteverksamheten. Den startar i 5årsåldern och består av lekfull och lärorik fotbollsträning.
Bollen ska vara i gång så mycket som möjligt. Därför
undviks övningar som ger köer. Gemenskap och rent spel
prioriteras. Vinst eller förlust spelar ingen roll. Alla får vara
med.
I knatteblocket har vi ca femhundra spelare, dessa leds av
ca etthundra ideella föräldraledare. Hammarby utbildar
dessa frivilliga föräldrar och ger dem en insikt i vad som
prioriteras. Lagen tränar och spelar enligt vår
utbildningsplan för knattespelare.
Föreningen arrangerar varje månad ledarutbildningar i
hur skall jobba utifrån vår utbildningsplan samt pedagogisk ledarskaps utbildning.
Varje lag skall bestå av cirka 15 spelare och ledas av minst två tränare och en lagledare/kassör.
Under 5-årsåret har vi träning en gång i veckan.
Under 6-årsåret har vi träning en - två gånger i veckan och vi spelar matcher i vår interna serie
Bajenligan. Genom Bajenligan vill vi att samtliga spelare, ledare och övriga familjemedlemmar
skall gemensamt ha roliga dagar där fotbollen står i centrum
Under 7-årsåret har vi träning två gånger i veckan, vi spelar matcher i Bajenligan och i S:t
Erikscupens seriespel.
MÅLSÄTTNING


Hammarby har som mål att varje år starta upp fotbollsverksamhet för minst 300 nya
spelare.



Hammarby har som mål att varje år engagera minst 60 nya ledare och tränare

VPL 2012


Hammarby planerar starta upp verksamheten för pojkar födda 2007
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HAMMARBY AKADEMI
Hammarby Akademi är den organisation inom Hammarby Fotboll som samordnar
fotbollsutbildning på elitnivå och studier på olika nivåer.
För att möjliggöra en dubbel utbildning inom skola och fotboll har Hammarby Akademi startat
samarbeten med olika skolor i Stockholmsområdet.
För spelare i högstadieåldern finns vi i första hand i Gubbängsskolan. Vi har fotbollsklasser i åk
7, 8 och 9. Dessutom har vi en blandgrupp i fotboll för elever som inte går i fotbollsklass åk 7-9.
För åk 4-6 har vi fotbollsgrupper som tränar fotboll två träningar i veckan under det individuella
valet.
Träningen bedrivs på Gubbängens BP som är en stor 11-manna konstgräsplan. Där vi håller till
under utesäsongen och under november-mars är vi inomhus i Gubbängshallen. Utöver detta
finns också två mindre idrottssalar samt en simhall precis bredvid skolan.
Totalt är det över hundra spelare, både pojkar och flickor som tränar fotboll med Hammarby
Akademin på Gubbängsskolan.
Våra elitakademi för spelare i åldern 16-19 år finns både på Fredrika Bremergymnasierna i
Haninge samt på Huddinge Gymnasium. Här rekommenderar vi alla våra juniorspelare att gå
för att kunna optimera träning med skolgång. Vi har över 40 spelare som är aktiva i Hammarby
akademin på gymnasienivå.
Akademierna har blivit alltmer etablerade och har utvecklats mycket positivt. Akademins
upplägg ger en tydlig konkurrensfördel när det gäller att attrahera och utbilda talangfulla
spelare, vilket uppfyller både Akademins och Hammarbys målsättningar. Det senare att
Hammarbys A-lag i stor omfattning skall bestå av spelare som utbildats inom egna
organisationen.
MÅLSÄTTNING


Hammarby Akademis övergripande målsättning är att erbjuda talangfulla fotbollsspelare
hjälp att kombinera studier med målinriktad träning. Varje spelare som elitsatsar inom
Hammarby Fotboll ska kunna koncentrera sig på sin fotbollsutbildning och samtidigt nå
minst en gymnasieexamen.
VPL 2012



Under HT 2012 planeras att starta upp Hammarby Akademin på Huddinge gymnasium
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HAMMARBY JETS
Hammarby Jets är en verksamhet för dem med ett funktionshinder. Ett funktionshinder som
kanske gör att de inte riktigt klarar av att delta i den ordinarie verksamheten.
Hammarby Jets verksamhet är öppen för dem över 10 år som vill vara med och träna och spela.
I dag består gruppen av drygt 25 spelare som träffas för att träna och ha roligt ett par gånger i
veckan. Verksamheten innefattar även matchspel lite då och då, t.ex. derbymatcher mot våra
lokalkonkurrenter Djurgården och AIK.
”Jets” deltar även i turneringsspel som exempelvis SM.
MÅLSÄTTNING


Hammarby har en målsättning vilket klart och tydligt framgår av föreningens
värdegrund. Vi vill kunna erbjuda alla människor, i mån av platstillgång, möjlighet att få
delta i vår fotbollsverksamhet. Hammarby Jets är vår verksamhet för dem med
funktionshinder. Vi har en målsättning att under 2012 bedriva verksamhet för över 30
aktiva spelare.
VPL 2012



Under 2012 planerar vi att delta i seriespel med ett lag samt delta i några cuper.
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CAMPER
I samband med skollov arrangerar Hammarby camper för spelare 7-12 år. Vid dessa tillfällen
erbjuder vi mycket kvalificerade instruktörer primärt från våra pojk-elitlag eller motsvarande
nivå. Detta ger alla även externa spelare en chans att känna på hur det känns att få träna med
dom mest avancerade instruktörerna för pojkfotboll som finns i landet. Vi har några utav dom
bästa hos oss, och de delar gärna med sig av sina erfarenheter och övningar.
MÅLSÄTTNING


Målsättningen är att över 120 spelare skall delta på våra camper under 2012

VPL 2012

-

Vi planerar att genomföra fem camper i samband med skollov under 2012
Sportlovscamp
Påsklovscamp
Sommarlovscamp 1
Sommarlovscamp 2
Höstlovscamp
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KNATTE CUP
Knatte Cup är en kul turnering på Hammarbyhöjdens konstgräsanläggning för unga
knattespelare och varje år delar över hundra lag. Knatte Cup är turneringen där alla är vinnare.
Samtliga deltagande lag erhåller en egen pokal som de lyfter mot skyn efter avslutad speldag.
Inom varje enskild åldersgrupp utses även ett lag som tilldelas det åtråvärda Fair Play priset. Det
är lagets spelare, ledare och föräldragruppens uppträdande som är avgörande för att utse en
vinnare.
Samtliga deltagande lags ledare erbjuds av Hammarby en unik tränarutbildning, ”Tvåfotsteknik hur vi leker och lär fotboll för våra knattespelare” kostnadsfritt.
MÅLSÄTTNING


Målsättningen är att över 200 lag skall delta i Knatte Cup under 2012
VPL 2012




Vi planerar att genomföra Knatte Cup med under påsken och sensommaren
Genomför utbildningen,”Tvåfotsteknik - hur vi leker och lär fotboll för våra
knattespelare” för Knattecupens ledare.
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