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Tillägg Blå Vägen – Rörelser mellan lag 

Ungdomsverksamheten i IF Hallby FK genomsyras av ett inkluderande synsätt och vi 
undviker därför alla former av exkludering och selektering. Av det skälet tillhör en spelare 
alltid, i första hand, det lag som representerar den åldersnivå spelaren är född (vissa 
undantag kan förekomma, se mer nedan). Av samma skäl undviker vi ”toppning” eller 
särbehandling pga. att en spelare bedöms ha särskilda talanger. All forskning visar att barn 
utvecklas olika och att det, åtminstone upp till 13 års ålder, är omöjligt att förutsäga hur 
duktig en spelare kommer bli längre fram. 

Syftet med detta avsnitt i Blå Vägen är att förtydliga hur IF Hallby FK hanterar denna fråga.  

Träning med äldre åldersgrupper i åldrarna 10-12 år 
Fram till och med 9 års ålder bör inte träning med äldre åldersgrupper ske, om inte 
speciella omständigheter finns, exempelvis väldigt små trupper som gör det svårt att 
bedriva lagträning på ett bra sätt. Från 10 års ålder får barn efter överenskommelse 
mellan tränarna, träna och spela matcher med äldre åldersgrupper. I dessa fall ska 
rotation eftersträvas så att alla som vill får möjlighet att träna med den äldre 
åldersgruppen. I förekommande fall där ett lag behöver spelare med kort varsel för match 
ska ansvarig ledare från äldre laget kontakta ansvarig ledare från yngre laget för att få 
hjälp med spelare, om inte detta är möjligt kan kontakt tas med tränare i det ett år äldre 
laget.  

Vid träning med äldre åldersgrupper är det viktigt att ledarna i de båda grupperna 
kommunicerar med sina spelare så att det inte skapar oro i gruppen eller att denna 
möjlighet beror på selektering. Informera i god tid om att möjligheten finns för alla som 
vill ha en extra utmaning att då och då träna med åldersgruppen ovanför. Ge samma 
information till föräldrarna och var tydlig med att föräldrarna inte driver på om 
uppflyttning, utan att det är en dialog mellan tränare och spelare som ligger till grund för 
detta. Stäm också av med tränarna i åldersgruppen ovanför om lämpligt antal uppflyttade 
spelare per träningspass, så att det blir en rotation som passar utifrån respektive lags 
truppstorlek. Stäm även av löpande hur roteringen har fungerat för att få en lösning som 
fungerar så bra som möjligt för båda lagen. Tänk på att spelaren, oavsett träning eller 
match med äldre, alltid i första hand tillhör sin egen åldersgrupp. 
 
Träning med äldre åldersgrupper från 13 år och uppåt  
I den här åldern börjar en del spelare bli redo för att ta ett större steg i fotbolls- 
utvecklingen och spelarna är också oftast mer medvetna om förmågor och färdigheter i 
den egna spelargruppen. Här för ledarna i den yngre åldersgruppen dialog med varandra 
kring vilka spelare som är i behov av träning med den äldre åldersgruppen och pratar 
därefter med de aktuella spelarna. Lägg sedan upp en lämplig rotationsplan med tränarna 
ovanför. Viktigt är att eftersträva flexibilitet och att kommunicera till hela gruppen att alla 
fortfarande utvecklas olika i olika faser och att den uppflyttade träningsgruppen inte på 
något sätt är låst över hela året. Även i den här åldern gäller att spelaren, oavsett träning 
eller match med äldre, alltid i första hand tillhör sin egen åldersgrupp. 

Permanent lagbyte 
I undantagsfall kan det vara aktuellt att låta en spelare byta lag (upp eller ner i 
åldersnivå).  Dessa undantagsfall kan vara att man går i samma klass som de som är ett år 
äldre eller yngre eller av andra sociala skäl. Permanenta lagbyten ska beslutas av 
Ungdomsgruppen. 


