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Bakgrund 
Värmdö IF fotbollsektion bedriver verksamhet inom Barn-, Ungdoms- och Senior-fotboll. 

 

Värmdö IF har sedan ett antal år goda förutsättningar att bedriva bra fotbollsutbildning. Vi 
har två fullstora konstgräsplaner. Herrlaget ligger i division 2 vilket gör att vi är en attraktiv 
klubb för lovande spelare. Vi har stor inflyttning till kommunen vilket resulterat i växande 
kullar år från år. 

 

Värmdö IF erbjuder även flera alternativa idrotter såsom Friidrott, Basket, Handboll och 
Innebandy vilket gör multiidrottande möjligt. 

 

Under 2012 Beslutade Fotbollsektionens styrelse att ta fram en långsiktig handlingsplan för 
åren 2012-2017. Några av områden som behövde förbättras var; brist på ledare samt 
personer i Fotbollsstyrelsen, stort tonårstapp och minskande andel kvinnor och flickor, samt 
på herrsidan, en obalans mellan seniorverksamheten och barn-/ungdomsverksamheten,  

 

Verksamheten under 2012 och 2013 har sedan dess utvecklats i linje med handlingsplanen 
och flera förbättringar inom fokusområdena kan noteras. För åren 2014-2019 har därför 
handlingsplanen uppdaterats. 



Vision 
Värmdö IF skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida 
fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för 
barn och ungdomar i  Värmdö Kommun. 

 
Värmdö IF skall vara känt i stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa 
fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög 
ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. 

 

Individens utveckling ska stå i fokus för verksamheten. 

 

Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom 
hela verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen 



Mål 2019 
Kvantitativa mål 2019: 
• 1400 aktiva  
• Minst 35% skall vara damer/flickor 
• 50% egna produkter i VIFs A-lag herr som spelar i division 2 eller högre. Ålder 18-30 år. 
• >50% egna produkter i VIFs A-lag dam som spelar i division 4 eller högre. Ålder 15-30 år varav 75% >18 år. 
• Minskat tapp i åldern 13-16 år. Minst två 11-mannalag per åldersgrupp för pojkar, minst ett för flickor. 
 
Utbildningsmål 2014-2019: 
• Skapa en utbildningsplan och en plattform för den fotbollsutbildning VIF bedriver 
• Skapa en intern utbildning inom VIF för ledare efter StFF Bas 1. 
• Skapa talangidentifiering  med tillhörande träning, från det att spelarna börjar med 11-mannafotboll 
• Skapa en aktiv rotationsträning 
• Skapa ett fotbollsfritids efter skolan för alla åldrar samt etablera samarbete med Hemmestaskolan avseende fotbollsprofil 

 
Organisationsmål 2014-2019: 
• Skapa en organisation och metod för rekrytering av framtida ledare och tränare 
• Skapa en organisation för rekrytering och utbildning av unga ledare i samverkan med huvudstyrelse 
• Etablera en situationsanpassad organisation för 11-manna fotboll inkluderande arvoderade externa tränare samt Tränarcoacher för 

utveckling av befintliga ledare. 
• Bibehålla och förstärka en tydlig blåvit tråd från knattar till A-lag 
 
Resursmål 2014-2019: 
• Bygg en ny 11-manna konstgräsplan samt en inomhushall under tak för vinterträning  
• Skapa ett affärsnätverk med stödpersoner tillsammans med en huvudsponsor för utvecklingen av Fotbollssektionen 
• Bibehålla och öka  andelen egna sponsorer, cuper och arrangemang som genererar intäkter motsvarande >30% av kostnadsbudget. 
• Bygg upp ett nära samarbete med andra föreningar på Värmdö gällande cuper och talangutveckling 
• Bygg upp ett nära samarbete med Stockholms Fotbollförbund StFF samt Värmdö Kommun 
 
Övergripande mål 2019 
• VIF ska ha ett rykte om att bedriva en av de bästa fotbollsutbildningarna och ha en av de bästa organisationerna i Stockholm 



Fotbollssektionens målgrupper 
6 år  (Fotbollslekis ”Aktiv start”) 

7 år  (femmanna ”Fotbollsglädje”) 

8-9 år  (femmanna ”Fotbollsglädje”) 

10-12 år   (sjumanna ”Lära för att träna”) 

13 år   (niomanna ”Träna för att lära”) 

14-15 år  (elvamanna ”Träna för att lära”) 

16-19 år  (seniorförberedande ”Träna för att prestera”) 

Seniorfotboll (A och B lag) 
 

Talangfotboll (åtgärder för att motivera spelare med hög ambition) 

Spontanfotboll (åtgärder för att underlätta egen träning och spontanfotboll) 

 

Ovanstående målgrupper utgör Fotbollssektionens uppdragsgivare! 

VIF ska erbjuda en fotbollsutbildning för alla vilket innebär att samtliga ovanstående 
målgruppers behov måste tillgodoses. 

 

 

 



Handlingsplanens Fokusområden 
1. Fotbollssektionens organisation 

2. VIF fotbollsutbildning 

3. Kultur och värdegrund 

4. Tonårstappet 

5. Flick/dam-tappet 

6. Rekrytering av ledare 

7. Planer och hallar 

8. Intäkter och ekonomi 

 

 

 

 

 



1. Fotbollssektionens organisation 



1. Fotbollssektionens organisation 
Fotbollssektionen skall vara en effektiv och exekutiv organisation med tydliga 
delgerade ansvarsområden. All personal arbetar frivilligt och idéellt.  
 

Historiskt har styrelsen haft svårt att vara synliga och att utveckla verksamheten.  
Den nya organisationen skapar förutsättningar att vara mer operativ och verkställande 
samt att kunna fånga upp det som sker i verksamheten.  

 

Nyckeln till den nya organisationen och en förutsättning för en förändringsprocess är 
rekrytering av resurser till Fotbollssektionens styrelse. 

 

Det skall ske genom att marknadsföra Fotbollssektionens Vision och handlingsplan 
internt inom VIF samt genom personliga kontakter och samarbete med VIFs 
valberedning. 

 

 



Ordförande 

Marknads-
ansvarig 

Arrangemangs-
ansvarig 

Utbildnings-
ansvarig 

Tränarcoach 
11-manna 

Tränarcoach 

7- och 9-manna 

Sportchef Herr Pojkansvarig Sportchef Dam Flickansvarig 

1. Fotbollssektionens organisation 

Projektledare 

Projektledare Projektledare 

Domaransvarig 



1. Fotbollssektionens organisation 
Ordförande 

Leder och utvecklar sektionens arbete enligt plan.  

 

Marknadsansvarig 
Ansvarar för Sektionens marknadsföring och information internt och externt samt 
ansvarar för sponsringsavtal, försäljning, avtal med leverantörer och andra 
intäktsgenererande och kostnadsbesparande aktiviteter. Samarbetar med 
Huvudstyrelsen. 

 

Arrangemangsansvarig 

Är projektägare till samtliga aktiviteter och arrangemang som sektionen genomför 
såsom cuper, sommarcamper, Fotbollsfritids, mm. Arrangemangsansvarig initierar 
arbetet och är huvudkontakt i Fotbollssektionen för de lag som projektleder för 
enskilda cuper eller för externa projektledare i olika arrangemang/projekt. 
Arrangemangsansvarig tar även fram riktlinjer och verktyg  
för alla VIFs arrangemang. 



1. Fotbollssektionens organisation 
Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig skall se till att VIFs utbildning av såväl spelare som ledare ligger i 
framkant och driver utvecklingen framåt. Ansvarar för följande områden: 

 Utbildningshandboken – VIFs plattform för den fotbollsutbildning och spelidé 
 vi ska bedriva i olika åldersklasser. 

 Årlig utbildningsplan – Aktiviteter och utbildning 

 Genomförande av extern utbildning – StFF-kurser, externa föreläsare och tränare 

 VIF ledarutbildning – Intern utbildning med inspiration från de mest 
 framstående fotbollsklubbarna i världen. VIFs utbildning tar vid efter Bas 1 
 och skall ge kunskap och inspiration till alla våra ledare att bedriva en 
 fotbollsutbildning med en bollinnehavsinriktad spelidé. 

 Unga ledare – introduktionsutbildning av unga ledare som rekryteras från 
 de äldre åldersgrupperna. 

 Extraträning – Extra träningsgrupper för spelare med stor motivation och som 
 kommit långt i sin utveckling. Extraträningen skall vara åldersintegrerad och 
 även inkludera målvakter. 

 Tränarcoacher - Utbildningsansvarig är också ansvarig för  
 Tränarcoacherna, som tillsammans med utbildningsansvarig  
 planerar aktiviteter ute bland de olika träningsgrupperna. 



1. Fotbollssektionens organisation 
Tränarcoach 11-manna  

Den mest kritiska perioden är mellan 13-16 år och där finner vi också det största tappet av 
spelare. Det är också här våra ledare uttrycker att de inte längre hinner med att lägga den 
tid som behövs och att kunskaper och energi inte räcker till. 

 

Som ett stöd och en inspirationskälla till våra ideella tränare har vi etablerat en Tränarcoach 
inom 11-mannafotbollen och planerar nu ytterligare en för 9-manna och 7-mannafotbollen. 
Tränarcoachen skall vara med och leda upp till två träningspass per månad för samtliga 9- 
och11-mannagrupper upp till 19 år respektive  en gång per månad för 7-mannagrupperna. 
Tränarcoach ska även vara rådgivande när nivåindelning genomförs, i enlighet med de 
uppdaterade riktlinjerna. 

 
Tränarcoachen skall även medverka vid VIF ledarutbildningar. 

 
Tränarcoacherna rapporterar till Utbildningsansvarig.  
 
Tränarcoacherna ingår inte i Fotbollssektionens styrelse men kan vid behov  

adjungeras. 



1. Fotbollssektionens organisation 
Sportchef Herr – Sportchef Dam 

Sportcheferna är själva ansvariga för seniorlagen och huvudkontaktpersoner i 
Fotbollssektionen för frågor rörande spelarövergångar, tränarfrågor, avtal, aktiviteter, 
budget, matcharrangemang mm. 

 

Sportcheferna är även ansvariga för ungdomsverksamheten och de frågor och behov som 
där uppstår. Sportcheferna är därmed också ansvariga för att VIFs fotbollsutbildning bedrivs 
enligt VIF riktlinjer och utbildningsplan.  

 

Sportcheferna har även en mycket viktig uppgift i att identifiera och rekrytera potentiella 
ledare och tränare bland spelare i seniorlagen. Behovet av ledare och tränare för barn- och 
ungdomslagen, och som inte är frivilliga föräldrar, kommer att öka. VIF skall för de som har 
ambition och förutsättningar, kunna erbjuda en alternativ karriär och en utbildning som 
tränare/ledare. 
 



1. Fotbollssektionens organisation 
Pojkansvarig och Flickansvarig, 5- och 7-manna 

Fotbollssektionen har haft svårt att vara närvarande ute bland lagen för att fånga upp 
de frågor och behov som finns. Detta ansvar har i styrelsen pojk- resp flickansvarig. 

I deras uppgifter ingår; 

• Hålla kontakt med ledarna och utbyta erfarenheter 

• Fånga upp frågor och eventuella problem som t ex tränarfrågor, utbildningsbehov, 
enskilda spelarfrågor, mm 

• Säkerställa att rotationsträning genomförs enligt VIFs riktlinjer 

• Kommunicera med Tränarcoach avseende spelaruttagning till Extraträningsgrupper 
för motiverade och talangfulla spelare 

• Genomföra ledarträffar 2 ggr per år 

 

 

 

 

 



1. Fotbollssektionens organisation 
Projektledare 

Som extra resurser till Fotbollssektionen styrelse finns en eller flera Projektledare. 
Projektledare kan ta ansvar för isolerade projekt med ett tydligt början och slut. 
Projektledare engageras alltid av Fotbollssektionens ordförande. 

 

Projektledare ingår inte i Fotbollssektionens styrelse men kan vid behov adjungeras. 

 

Domaransvarig 

Ansvarar för utbildning av egna domare från ungdomslagen och för tillsättande av 
domare till 5- och 7-mannaspelet. Håller matchfördelningsmöten inför vår- och 
höststart. Domaransvarig ingår inte i styrelsen men tillsätts av Ordföranden och 
rapporterar till fotbollssektionens styrelse. 

  



2. VIF Fotbollsutbildning 



2. VIF fotbollsutbildning 
VIF Spelarutbildning 
Spelarutbildningen i Värmdö IF ska vara synkroniserad med Svenska Fotbollförbundets 
nationella spelarutbildningsplan. Det innebär en stark koppling till en utbildningsinriktad 
målbild med spelare som får rätt utmaningar i sin inlärning under rätt tid i sin 
utbildningsstege.  

 

Vår utbildning av barn och ungdomar syftar till att lägga grunden för Värmdös 
fotbollsspelare att bemästra en bollinnehavsinriktad fotboll oavsett vilken ambitionsnivå 
spelaren har. En utbildningsidé som baseras på dominans i form av bollinnehav leder till att 
unga spelare ställs inför fler aktioner och beslut under de kritiska utbildningsåren.  

 

För att lyckas med det krävs att spelarna utvecklar en hög grad av teknisk färdighet. Men 
det krävs också intelligenta spelare. Självständiga spelare. Tänkande och förstående spelare. 
Och glada spelare! För att uppnå detta mål fostrar vi med hög medvetenhet spelare som 
förstår att de ansvarar för sin egen inlärning snarare än att vi lär ut hur man spelar fotboll. 

 

Syftet är självklart – Värmdö IF ska erbjuda en fotbollsutbildning som ligger i framkant i 
Sverige. 

 

 

 



2. VIF fotbollsutbildning 
VIF Ledarutbildning 

För att kunna skapa en fotbollsutbildning i framkant krävs det även ledare och tränare i framkant. 
Därför är rekryteringen och utbildningen av våra ledare lika viktigt som utbildningen av spelare. 
Men det krävs också ledare som har insikt om att de själva parallellt måste försätta sig i ett 
lärande sammanhang. På så vis ökar vi nyfikenheten och öppenheten bland ledarna samt skapar 
en gemenskap kring lärande. 
 

Lagens tränare skall genomgå StFFs Bas 1-utbildning. Det är grunden vi startar ifrån och ett krav i 
Fotbollssektionens riktlinjer.  
 

Värmdö IF skall skapa en egen ledarutbildning som en fortsättning på Bas 1. 
 

Ledarutbildningen skall finnas i flera nivåer/steg och byggas upp med inspiration från den 
nationella utbildningsplanen samt från utbildningsorganisationer som finns att tillgå såväl i 
Sverige som internationellt. Utbildningen skall även ha stort fokus på att skapa ett positivt 
prestationsinriktat motivationsklimat för unga spelare. 

 
Ledarutbildningen skall även inkludera en introduktionsutbildning efter Bas 1, för ”Unga ledare” 
som rekryteras internt inom VIF. 

 

Utbildare i VIFs ledarutbildning skall vara interna resurser i form av Utbildningsansvarig i 
Fotbollssektionen liksom Tränarcoach, men även externa utbildare skall användas. 

 

 

 

 

 



2. VIF fotbollsutbildning 
VIF Extraträning 

Det förekommer att spelare lämnar VIF för andra föreningar där spelaren och/eller 
föräldrarna upplever att spelaren kan få en bättre fotbollsutveckling.  
VIF skall erbjuda en utvecklingsmöjlighet även för de mest motiverade spelarna där extra 
träningsgrupper utgör ett viktigt inslag. 
 

Extraträningar skall erbjudas spelare med hög ambitionsnivå och som kommit långt i sin 
fotbollsmässiga utveckling och i sin fysiska och mentala mognad. Extraträning skall även 
inkludera målvaktsträning, 

 

Extraträningar skall erbjudas från det att 7-mannaspelet börjar. Träningen skall vara 
åldersintegrerad men delad i olika åldersgrupper – yngre respektive äldre spelare. 

 

Extraträning skall ledas av särskilda tränare och ligga utöver ordinarie träning med det egna 
laget.  

 

Ledare för respektive lag eller Träningsgrupp utser de spelare som är aktuella för 
Extraträning i samråd med ansvarig tränare för Extraträningsgrupperna. Lagledare har också 
ansvar för att spelare inte riskerar skador pga överträning. 

 

 



2. VIF fotbollsutbildning 
Utöver VIFs fotbollsutbildning och ledarutbildning måste förutsättningar för ”Spontanfotboll” 
utökas 
 
” – 90 procent av alla människor kan bli elitspelare i fotboll. Det är inte som med sprintrar, där det krävs 
speciella gener för att bli framgångsrik. 
– Det som krävs är att man tränar 10.000 timmar under tiden som pojk- och ungdomsspelare, det vill säga två 
timmar per dag (mellan 6 och 19 år). IFK Göteborg kan erbjuda 6.000 timmar och för att bli riktigt bra måste 
spelaren därför vara beredd att träna på egen hand. 
– Ska vi leta talanger, ska vi hitta de som orkar träna 10.000 timmar” 

Roger Gustafsson, chef för IFK Göteborgs fotbollsakademi 

 
Som ett led att öka möjligheterna för spontanfotboll skall ett Fotbollsfritids startas i samarbete 
med kommunen.  
 
Efter skoltid erbjuds alla, oavsett ålder och oavsett om de är aktiva i VIF eller ej, möjlighet att 
komma till Värmdövallen och spela fotboll. Centrum för Fotbollsfritids är cafeterian i den nya VIF-
hallen där även ett mellanmålspaket erbjuds till ett subventionerat pris. Spelare från A-laget 
närvarar och bistår med olika övningar men på ett lättsamt sätt. Fotbollsfritids kan med fördel 
utökas i samarbete med de andra VIF-sektionerna, ex Innebandy och andra inomhusidrotter i den 
nya VIF-hallen.  
Fotbollsfritids kommer utöver att ge möjlighet till spontanfotboll, även öka den ”blåvita tråden” i 
föreningen men Fotbollsfritids skall vara ett fritids och inte utgöra en extra träning. 
 
Möjligheterna till ett fotbollsfritids påverkas av plantillgänglighet och resurser. Kommunen, 
Hemmestaskolan som nyttjar planer fram till 16.00, A-lagen, Cafeterian kommer alla att bli 
delaktiga i detta projekt. 

 
 
 
 



2. VIF fotbollsutbildning 
Sammanfattningsvis: Värmdö IF kommer att att utveckla följande: 

 

 Utbildningshandboken – VIFs plattform för den fotbollsutbildning och 
 spelidé vi ska bedriva i olika åldersklasser med den nationella 
 spelarutbildningsplanen som grund. 
 
 Årlig utbildningsplan – Aktiviteter och utbildning 
 

 VIF ledarutbildning – Intern utbildning av våra ledare och tränare som en 
 fortsättning på Bas 1.  
 

 Unga ledare – Introduktionsutbildning av unga ledare som rekryteras från  
 de äldre åldersgrupperna. 
 

 Extraträning – Extra träningsgrupper för spelare med stor motivation och 
 som kommit långt i sin utveckling och mognad. Extraträningen skall  vara 
 åldersintegrerad. 
 

 Fotbollsfritids – Möjlighet till spontanfotboll på Värmdövallen. 

 

 



3. Kultur & Värdegrund 



3. Kultur och värdegrund 
Värmdö IF – en förening för alla. 

Värmdö IF och Fotbollssektionen skall vara öppen för alla oavsett etniskt ursprung, religion ålder, sexuell 
läggning, kön, nationalitet eller fysiska och psykiska förutsättningar.  
 

Detta är en redan tidigare förankrad och kommunicerad målsättning. Värmdö IF fyller en mycket viktig 
social funktion i en tillväxtkommun som Värmdö och som kanske därav även saknar en egen identitet. 
 

Men – vi får inte glömma bort att det är en fotbollsutbildning vi bedriver och som skall ge plats för alla. 
Det betyder att vi skall ha en kultur och organisation som tar hand om såväl de som har en hög ambition 
med sin fotbollsutbildning som de som har en lägre ambitionsnivå. 
 

Vi måste öka tillhörighetskänslan i föreningen och inte skapa ”lag i laget”. Det brukar internt kallas för 
”Den blåvita tråden”. 
 

Den nya organisationen inom Fotbollssektionen tillsammans med ökat utbyte mellan de olika 
åldersgrupperna lägger grund för att öka ”den blåvita tråden”. 
 

Värdegrunden finns redan – den skall bara tillämpas och kommuniceras.  

 

Öppenhet, information, genomförande av handlingsplanen och en vilja till förändring från 
Fotbollssektionens organisation är verktygen. 



4. Tonårstappet 



4. Tonårstappet 13-16 år 
I de tidiga tonåren blir det svårare att multiidrotta, då idrotterna tar mer tid i anspråk och de aktiva känner sig tvingade 
att välja. Det finns andra intressen som drar, liksom skolarbetet som kräver allt mer.  Föräldrarna kanske inte kan skjutsa 
till det ökade antalet träningar, som också förläggs till senare tider. Det blir mer kravfyllt att idrotta. 
 
I denna ålder är även den fysiska mognaden väldigt varierad och det kan vara stor skillnad på tidigt respektive sent 
födda på året.  Det kan bland 13-14-åringar skilja så mycket som 3 år i fysisk mognad vilket gör att vissa kan uppleva att 
de inte längre hänger med och slutar med fotbollen av detta skäl. 
 
I samband med att ungdomarna börjar gymnasiet tvingas de också resa in  till Stockholm. Förutom ytterligare ökade 
krav från skolan och från idrotten tillkommer alltså restid. Det är en anledning till att vi får ett markant tapp till hösten 
det år de fyller 16, många slutar då eller väljer  att spela för en förening i närheten av skolan.  
 
Fotbollssektionens historik med ett stort tapp av tonåringar har minskat möjligheterna till egna spelare i A-lagen.  
Att det sker ett tapp i denna åldersgrupp är oundvikligt men målsättningen är att väsentligt minska detta och att ha 
underlag för minst två 11-manna lag för varje åldersgrupp 14-16 år på pojksidan och 14 år på flicksidan samt minst ett 
11-mannalag för flickor 15 – 16 år och för pojkar 17 – 19 år. De ökande kullarna varje år kommer att underlätta 
möjligheten att nå målet men en extra beredskap krävs när lagen tar klivet upp i 9-mannaspelet, dvs från 13 år. 
 
Ledarfrågan är central. Med bra ledare stannar fler kvar som aktiva.  
 
Utöver de åtgärder som skall genomföras avseende Fotbollssektionens organisation samt VIFs fotbollsutbildning måste 
Fotbollssektionen även ha ett ökat fokus från 13 år och en genomlysning av lagets förutsättningar och interna 
organisation (Ledare, tränare, föräldragrupper) skall ske vid denna tidpunkt av Fotbollssektionen. Sportcheferna har 
ansvaret.        
 
Fotbollssektionen skall ha en beredskap att sätta in stödåtgärder där så krävs. Dessa kan vara extra utbildningsinsatser 
för befintliga ledare, extra stödinsatser via Tränarcoacher, men resurser måste även skapas för rekrytering och 
arvodering av externa ledare och tränare.  
 
Lösningarna skall vara situationsanpassade och budget skall finnas  reserverat varje år. 



5. Flick / Damtappet.  



5. Flick- / damtappet 
Andelen aktiva flickor/damer inom Fotbollssektionen ökar på nytt efter att under några år 
stadigt ha sjunkit. 2013 är det åter ca 30% och i åldrarna upp t o m 16 år 33%.  

 

Fotbollssektionens mål att bibehålla andelen aktiva flickor/damer på samma nivå som riket i 
övrigt (f n 30%) är därmed nått, men det sker alltjämt ett stort tapp i tonåren. Därför har vi 
ett långsiktigt mål att ligga på en något högre nivå, dvs 35%. Vidare har Fotbollssektionen 
ett mål att 75% av spelarna i Damseniorlagen skall vara 18 år eller äldre, något vi inte når 
upp till. 

 

Kvalitet och tillgänglighet av  ledare och tränare är centralt och den planerade uppsökande 
utbildningsverksamheten kommer att påverka detta positivt. Antalet aktiviteter som cuper 
och läger. liksom målsättning är på en lägre nivå bland flicklagen än  i motsvarande åldrar 
hos pojkarna. Det är också bland tonårstjejer tappet är som störst. Tonåringar flyttas tidigt 
upp i seniorlagen och riskerar att nå en tidigare mättnad. Därigenom skapas färre förebilder.  
Därför har beslut fattats att aktivt arbeta för att låta de äldsta flicklagen få bedriva sin 
verksamhet som flicklag och att uppflyttning till damlag ska ske senare än vad som varit 
fallet under senare år.  

 

Sportchefen för Damer och Flickansvarig har ansvaret för att  bevaka utvecklingen och för 
att driva projekt inom området.  
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6. Rekrytering av ledare 
Även om VIF skapar den bästa av ledarutbildningar, kommer vi ingenstans om vi inte har några ledare att 
utbilda. 
  
En grundförutsättning för vår verksamhet är att vi även i framtiden lyckas attrahera frivilliga ledare och tränare 
som också är föräldrar till barnen de tränar och leder. Idag fungerar detta generellt sett bra upp till och med 7-
mannafotbollen (12 år). 
Därefter upplever många ledare behov av utveckling, utbildning, tid och inspiration. Många tränare slutar också 
sin roll vid denna tidpunkt vilket riskerar att driva på tappet av spelare mellan 13-16 år om inte extra insatser 
sätts in. Fotbollssektionen tror dock att grunden i sin utveckling för såväl spelare som ledare bör sättas in 
tidigare än 11-manna och därför är ambitionen att snarast tillsätta en tränarcoach även för 7-mannalagen.  
Tränarcoach-rollen har redan skapats som ett stöd till de befintliga ledarna/tränarna i just 11-mannalagen med 
gott resultat.  
Fotbollssektionens målsättning har varit att på sikt ha resurser att tillsätta externa ledare och tränare till 
samtliga 11-mannalag. I och med de nya riktlinjerna, från 2014, sträcker sig ambitionerna till att åtminstone 
göra detta i våra förstalag i de åldersgrupper tillräckligt underlag finns när det gäller spelare. 
  
I vissa lag kommer extra stödåtgärder vara tvunget att sättas in beroende på lagets situation och 
förutsättningar. I de fall stödåtgärder i form av rekrytering av externa/arvoderade ledare påkallas på grund av 
bristande föräldradeltagande kommer också den ev merkostnaden för lagets fortlevnad bekostas av aktuellt 
lag. 
 
Att rekrytera externa ledare är en svår utmaning för alla föreningar därför är det av största vikt att vi i Värmdö 
IF erbjuder spelare och ledare i föreningen en utveckling som gör att en tränar- och eller ledargärning blir ett 
naturligt och möjligt karriärval inom fotbollssektionen. 
 
Ansvariga för tränar- och ledarrekryteringen är föreningens sportchefer. 
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7. Planer och hallar 
Med 1400 aktiva år 2019 kommer behovet av planytor att öka, såväl för träning som för matcher. De nya stora 
och ökande kullarna kräver redan idag flera planer för samma åldersgrupp.  

Fotbollssektionen har satt som mål att anlägga ytterligare en konstgräsplan till totalt 3 st med de två som redan 
finns. Under perioden måste sannolikt även den nuvarande gamla konstgräsplanen läggas om. 
 

Det finns även ett stort behov av träningsmöjligheter vintertid för att VIF skall kunna erbjuda en 
fotbollsutbildning i framkant och behålla motiverade spelare. Kommunens tillgänglighet av inomhustider, trots 
tillkomsten av två nya hallar under 2011, är synnerligen begränsad då inomhusidrotterna ges förtur till 
träningstider. För att skapa förutsättningar till vinterträning behövs tillgång till inomhushall under tak, i första 
hand i Värmdö Kommun. 
 
En 11-mannaplan under tak är mycket kostsam att bygga men en 7-mannaplan skulle kunna vara inom räckhåll 
för föreningens finansieringsmöjligheter. En estimerad kostnad är ca 4 MSEK inkl markarbete, plan, tak, portar, 
avfuktare och belysning, mm. 
En 7-mannaplan under tak kommer att betyda mycket för samtliga lag under de ca 4 månader då träning oftast 
är omöjligt. De äldre lagen skall dock ges företräde till hallen. 

En uppskattad investeringskostnad för ytterligare en 11-mannaplan tillsammans med en 7-mannaplan under 
tak samt omläggning av nuvarande konstgräsplan är ca 6,5 MSEK. 

 

Utöver de rent utbildningsmässiga fördelarna planen och hallen skulle ge, kommer Fotbollssektionens cuper 
och arrangemang kunna öka i volym . Denna volymökning, tillsammans med ett ökat intäktsfokus vid dessa 
arrangemang, kan ge ett intäktstillskott på ca >250 000 kr per år. Dessutom kommer VIFs anläggning att höja 
statusen för hela Fotbollssektionen och PR-effekten skall inte underskattas när det gäller att attrahera nya 
spelare och tränare likväl som att behålla talangfulla och motiverade spelare. 
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8. Intäkter och Ekonomi 
För att genomföra handlingsplanen bedöms årskostnaden för fotbollssektionen år 2019 att  behöva 
fortsätta öka i samma takt som de senaste åren, dvs med mellan 15 och 20% årligen och bedöms 2019 
vara 3,3 MSEK.  Investeringsbudget för planer och hallar är inte inkluderad i dessa siffror.  Av 
kostnadsbudgeten år 2019 utgör barn- och ungdomsverksamheten ca 60%.  
 

Befolkningstillväxten i Värmdö Kommun fortsätter i takt med att nya bostadsområden byggs. Antalet 
barn som börjar med fotboll varje år har fördubblats över en 10-årsperiod. De ökande kullarna 
tillsammans med den estimerade befolkningsökningen gör att vi beräknar en ökning inom 
fotbollssektionen på  40% under 2014-2019.  
 

När föreningen växer och därmed de gemensamma intäkterna från medlemmar, stat och kommun och 
föreningssponsorer, bedöms det med nuvarande principer innebära ca 2,2 MSEK till fotbollen år 2019.  
Fotbollssektionens intäkter vid cuper och arrangemang, utbildningsbidrag etc uppgår 2013 till knappt 
500 000 kr, vilket innebär ett underskott om knappt 700 000 kr. Detta förutsätter en extern finansiering 
utöver egna genererade intäkter. 
 

Ansvaret för att ta fram en plan för att öka sektionens intäkter likväl som att sänka vissa kostnader 
genom ex materialsponsring, ligger hos Marknadsansvarig inom fotbollsektionen, i nära samarbete med 
Arrangemangsansvarig .  

 
 



8. Intäkter och Ekonomi 

Not: 
Denna budget är endast en skiss 
baserat på ett scenario som följer 
åtgärder beskrivna i handlingsplanen. 
En förutsättning för att genomföra 
handlingsplanen med de kostnader det 
innebär, är att det budgeterade 
underskottet finansieras genom ökade 
intäkter i Föreningen/Fotbollssektionen. 
Budget för 2014 är vid tidpunkten för 
presentationen av handlingsplanen, 
ännu inte fastlagd.  

2013 2014 2017 2019 

Intäkter 

Fördelat från föreningen 1370 1720 2000 2250 

Arrangemang, sponsring mm 485 500 600 700 

Totalt intäkter på sektionen 1855 2220 2600 2950 

Egenfinansiering 26,1% 22,5% 23,1% 23,7% 

Barn och ungdomsverksamhetskostnader 

Ledarersättningar 220 280 460 580 

Avgifter (planhyror, domare, anmälningar etc) 320 370 520 620 

Utbildningskostnad    190 160 220 250 

Material, läger och resor 180 180 250 320 

Övriga kostnader 75 100 150 180 

Totalt barn och ungdomskostnader 985 1090 1600 1950 

Andel av totala kostnader 53,1% 49,1% 55,6% 57,7% 

Seniorverksamhetskostnader 

Ledar- och spelarersättningar 335 475 500 550 

Avgifter (planhyror, domare, anmälningar etc) 200 255 300 320 

Utbildningskostnad    15 65 80 100 

Material, läger och resor 235 210 250 280 

Övriga kostnader 85 125 150 180 

Totalt seniorverksamhetskostnader 870 1130 1280 1430 

Andel av totala kostnader 46,9% 50,9% 44,4% 42,3%   

Summa kostnader 1855 2220 2880 3380 

Resultat 0 0 -280 -430 



Mål per år 



Mål Hösten 2013 
• Handlingsplanen beslutad och kommunicerad. 

• Rekrytering av Tränarcoach för 7- och 9-manna 

• Nya riktlinjer klara och kommunicerade 



Delmål 2014 
Kvantitativa mål 
• >1050 aktiva 
• >32% Damer/flickor 
• >20% egna produkter i herrlaget  
• 90% egna produkter i damlaget, >20% över 18 år 
• Tio 9/11-mannalag 13 – 16 år 

 
Utbildningsmål 
• Spelarutbildningsplan klar 
• Talangträningar igång 
• Rotationsträning igång 
• Fotbollsfritids startat 
• Intern ledarutbildning i drift 

 
Organisationsmål 
• Genomlysning av 11-mannalagens situation. Åtgärdsplan 
• Organisation och metod för rekrytering av tränare klar 
• Två arvoderade Tränarcoacher som genomför träningar och erfarenhetsmöten med 9/ 11-mannalagens tränare/ledare. 
• Organisation för rekrytering av unga ledare igång i samarbete med Huvudstyrelsen. 

 
Resursmål 
• Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer 
• Samarbete med andra föreningar kring arrangemang aktivt 
• Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen 

 
Övriga mål 
• Kartläggning av tonårstappet startat 
• Tjejrekrytering påbörjad 
 

Kostnadsbudget ca 2,2MSEK 



Delmål 2015-2017 
Kvantitativa mål 
• >1200 aktiva  
• >33% tjejer, minst 60 tjejer per årskull födda 2009-2011 
• >30% egna produkter i herrlaget  
• >75% egna produkter i damlaget, >40% över 18 år 
• Tolv 9/11-mannalag 13 – 16 år  
 
Utbildningsmål 
• Utbildningsplan version två klar 
• Utbildningshandboken används  
• Intern ledar/tränarutbildning genomförs varje år.  

 
Organisationsmål 
• Två arvoderade Tränarcoacher som genomför träningar och erfarenhetsmöten med 9/ 11-mannalagens tränare/ledare. 
• >Två arvoderade ledare i 11-mannalagen 
• En effektiv och drivande organisation i Fotbollssektionens styrelse 

 
Resursmål 
• Minst 25% av sektionens intäkter från egna arrangemang och övrig finan siering/sponsorer 
• Samarbete med andra föreningar kring arrangemang och cuper vedertaget 
• VIF Fotbolls affärsnätverk i drift med regelbundna träffar.  
• En konstgräsplan 11-manna anlagd under perioden – totalt 3 st. 

 
Övriga mål 
• Kartläggning av tonårstappet klart, åtgärdspaket igång 
• Tjejrekrytering ökar 

 
Kostnadsbudget ca 2,9 MSEK 

 
 



Delmål 2018-2019 
Kvantitativa mål 
• >1400 aktiva 
• >35% tjejer, minst 60 tjejer per årskull födda 2012-2013 
• >50% egna produkter i herrlaget. Spelar i division 1 eller högre 
• >50% egna produkter i damlaget, >75% över 18 år. Spelar i Division 3 eller högre.  
• 16 st  9/11-mannalag 13 – 16 år  
• Tonårstappet har minskat 

 
Utbildningsmål 
• Värmdö IF har nu ett rykte om att bedriva en av de bästa fotbollsutbildningarna i Stockholm där vi tar hand om både bredd och talanger 
• Värmdö IF bedriver en regelbunden Ledar & Tränarutbildning  
• Fotbollsprofil på Hemmestaskolan tillsammans med Fotbollsfritids har ökat spontanfotbollen. 

 
Organisationsmål 
• Fotbollssektionen har nu  arvoderade Tränarcoacher som genomför träningar och erfarenhetsmöten med 11-mannalagens tränare/ledare. 
• Fotbollssektionen har nu arvoderade ledare i mer än hälften av 11-mannalagen. 
• Fotbollssektionen rekryterar regelbundet ledare från de egna leden. 
• Fotbollssektionen har en drivande, levererande och engagerad styrelse. 

 
Resursmål 
• Fotbollssektionen har nu tre fina konstgräsplaner och en inomhushall för 7-mannafotboll med stöd från finansiärer, kommun och StFF. 
• Fotbollssektionen genomför nu flera och stora cuper varje år – några i samarbete med andra föreningar. Intäkterna från cuperna är 

betydande. 
• VIF Fotbolls affärsnätverk utgör en träffpunkt för medlemmarna samtidigt som dessa medverkar att skapa det nya Värmdö IF Fotboll.  
• Sponsringsintäkterna utgör en betydande intäkt för VIF och Fotbollssektionen. 

 
 
Kostnadsbudget ca 3,3 MSEK 
 
 



Slutord 
Fokus i denna handlingsplan har varit att behålla så många spelare som möjligt så länge som möjligt och 
samtidigt skapa utvecklingsmöjligheter för talanger.  

 

Värmdö IF Fotboll är en liten förening  som saknar storklubbarnas attraktionskraft och omdiskuterade 
elitsatsningar i unga år.  

Men vi verkar i en snabbväxande kommun och sett till antalet aktiva inom barn- och ungdomsfotbollen 
är vi en av de största föreningarna i Stockholm. 

Vi har dessutom lättare att skapa förutsättningar för planer och hallar än många av storklubbarna. 

Vårt Herrlag spelar i en relativt hög division och endast ett fåtal av Stockholmsklubbarna återfinns i 
Division 2 eller högre.  

Vi har en fantastisk möjlighet att bygga en verksamhet i linje med vår vision;  

 
Värmdö IF skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de 
båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i  Värmdö 
Kommun. Värmdö IF skall vara känt i stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa 
fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som 
för dem med lägre ambitionsnivå. 

 

Möjligheterna för att visionen skall kunna bli verklighet påverkas av tre saker;  beslutsamhet, 
genomförande och ekonomi. 

Beslutsamheten finns. Genomförandet är möjligt.  
Ekonomin utgör den enskilt största utmaningen för handlingsplanen. 


