
Information till nya ledare i föreningen 

Hej och kul att du valt att bli ledare i Torns IF! I denna broschyr finns information som kan vara bra 
för dig att ha som ny ledare. Här finns såväl information om hur man kan tänka när man planerar 
en träning, som vilka huvudsakliga administrativa uppgifter som finns inom ett lag. 


All ungdomsverksamhet i Torns IF styrs av Torntråden, vår spelarutbildningsplan. Denna finns att 
hitta på hemsidan. Samtliga ledare skall gå introduktionskurs i Torntråden i samband med att man 
inleder sin roll som tränare. Denna kurs tar ca 2.5h.


http://www.tornsif.se/docs/725/16955/Torntraden.pdf

 



Praktisk information 

Öppettider kansliet - Har man praktiska frågor är kansliet öppet måndagar, tisdagar och 
onsdagar 10-14, torsdagar 14-18 och fredagar 11-15. Telefonnummer 046-248665 och 
mailadress kanslist@tornsif.se.  

Har man frågor kring det fotbollsmässiga vänder man sig i första hand till ungdomsansvarig på 
ungdomsansvarig@tornsif.se


Ledarkläder - Efter att man som ledare gått introduktionskurs i Torntråden kan man beställa 
ledarkläder. På kansliet finns en lapp man kan fylla med sina storlekar. Därefter visar man kansliet 
att man betalat 1000kr till Torns konto. Därefter kommer klubben beställa kläderna och informera 
ledaren om när de kommit.


Rabatter -   Som medlem i föreningen får man 10% rabatt på allt i vår samarbetsbutik på 
Intersport. Dessutom arrangeras två medlemsveckor/år med 20 % rabatt på allt i butiken. För att 
ta del av rabatten så skaffa Club Intersport konto och ange Torns IF som "Min förening". Det kan 
ni göra i butiken eller genom nedan länk.


https://www.intersport.se/club-intersport/registrera/?name=Torns-if


Övrigt - Som ledare får man även möjlighet att delta på en rad aktiviteter, såsom den årliga 
ledarfesten samt Torndagen. Information om detta kommer kontinuerligt. 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Lathund administrativt


Ansluter man till en redan befintlig ledarstab brukar det redan finnas en struktur kring de 
administrativa uppgifterna. Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste.


Närvaro - Närvaro ska registreras i Sportadmin efter varje aktivitet. När man anmäler sig som 
ledare på hemsidan (http://www.tornsif.se/sida/?ID=168459) skapar vi en inloggning på 
Sportadmin åt er där man kan fylla i närvaro efter träning. Saknas en spelare eller aktivitet så att 
man inte kan fylla i närvaro går detta att lägga till. Vid frågor om Sportadmin, kontakta 
ungdomsansvarig Hampus.


Boka in träningsmatcher och cuper/turneringar/andra aktiviteter - På våren och hösten pågår 
seriespel som man måste anmäla sig till. Utanför seriespelet behöver lagen själva se till att ordna 
träningsmatcher och andra aktiviteter för att hålla igång laget.


Kallelser till matcher och andra aktiviteter - Kallelser sker enkelt via Sportadmin. Där kan man 
lägga in aktiviteten och skicka ut en kallelse till samtliga, samt hålla koll på anmälningarna


Domartillsättning 
Inför varje hemmamatch behöver domare bokas. För att få domare till träningsmatcherna mailar 
man domartillsättaren och meddelar vilken tid man behöver domare. 
wilmer.forssander@gmail.com.


För seriematcher räcker det att man lägger in matcherna i kalendern på hemsidan så kommer 
domartillsättare ordna domare till dessa matcher.


Lagkassa - Varje lag har en lagkassa att tillgå. För frågor om denna, kontakta kassören Markus 
Björklund på markus.bjorklund@ehl.lu.se


Material - Varje lag har sitt material i förrådet vid sidan om konstgräsplanen. För att få nyckel, 
kontakta Nikki på kansliet.


Matchkläder - Spelarna beställer sina egna matchkläder via Intersport på Bernstorp. Det finns 
reservställ att tillgå om till exempel en spelare precis börjat och ännu inte fått sina kläder. För att få 
låna dessa hör man av sig till ungdomsansvarig


Släckning och tändning - Kommer man till IP först, eller går sist, kan det under framförallt 
vintermånaderna vara aktuellt att behöva tända eller släcka lyset på planerna. Vid hörnet av 
konstgräsplanen närmast omklädningsrummen/hallen finns ett elskåp dit ens vanliga nyckel går.


Övriga åtaganden som kommer från klubben - Ibland kommer viktig information via mail som 
man behöver hålla koll på. Några exempel är att lagen turas om att vara bollkallar/bollkajsor på A-
lagens matcher, att varje lag var sin gång ansvarar för att arrangera Stångbymässan och att ha 
hand om Torns åtaganden på Lundaspelen.
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Lathund träningsplanering 

Att planera en fotbollsträning för barn och ungdomar är inte helt lätt till en början. För att 
underlätta så mycket som möjligt finns här en sammanfattning i ett par steg hur man kan tänka 
när man planerar träningen.


1. Vad bör tränas? 
Först och främst bör man bestämma vilket övergripande tema man vill ha på träningen. För att 
bestämma detta rekommenderas att ta Torntråden till hjälp. Där står det tydligt vilka färdigheter 
som bör tränas i vilken och ålder. På sida 30 och 31 finns det sammanfattat i en bild. Notera dock 
att fysiska och psykologiska färdigheter inte finns med på denna bild, de bör alltid tränas hand i 
hand med övriga träningen.


2. Vad är fokus utifrån temat? 
Att ha bestämt vilket tema man jobbar med är en bra start, och nästa steg blir att gå in lite 
noggrannare på vilka detaljer som är viktigast för att utveckla sina färdigheter. Vad är exempelvis 
viktigast om vi tränar passningar? Att de är hårda? Att de går till en lagkamrat? Att man spelar på 
få tillslag? Den centrala och allra viktigaste delen i alla träningar är att spelarna har så hög 
aktivitetsnivå och så många bolltouch som möjligt. Lyckas man med detta kommer det ske en 
utveckling på spelarna och de kommer tycka det är roligt. Vill man ha mer ingående hjälp kring 
detaljer i utförandet kan man ta hjälp av ungdomsansvarig som kan ge råd och feedback innan, 
under och efter träningar.


3. Vilka övningar bör användas? 
Nästa steg är att välja övningar för träningarna. För detta syfte håller Torns IF på att upprätta en 
digital övningsbank för de olika teman som finns i Torntråden. Den är inte färdigställd ännu, men 
innehåller en hel del övningar. För att få tillgång till sajten som heter S2S, mailar man Nikki på 
kansliet så fixar hon inloggning år er.


Även här kan man ta hjälp av ungdomsansvarig samt tränarkollegor i samma eller andra 
åldersgrupper


4. Utförande  

På kommande två sidor finns två checklistor med några av de viktigaste punkterna från 
Torntråden. Först en kortare med det allra mest väsentliga, och därefter en mer detaljerad. 
Inledningsvis kan det vara bra att ta sig en titt på dessa listor innan och efter träningen för att 
säkerställa att man inte glömt något viktigt. 



Grundläggande checklista 

- Är temat aktuellt för åldern enligt Torntråden?


- Har träningen hög aktivitetsnivå med många bolltouch?


- Innehåller minst hälften av träningen spelövningar?


- Innehåller träningen tävlingsmoment?


- Innehåller träningen fysmoment enligt Torntrådens riktlinjer?


- Har antalet bollar räknats innan och efter träning så att laet får med sig rätt antal in? 



Detaljerad checklista 
Före träning: 

- Är träningen planerad utifrån Torntråden?


- Är hela ledarstaben förberedd på hur träningen kommer se ut?


- Vet samtliga ledare vad deras roll ska vara under träningen?


- Är bollarna pumpade samt räknade?


Under träning: 

- Har träningen hög aktivitetsnivå med många bolltouch?


- Innehåller minst hälften av träningen spelövningar?


- Innehåller spelövningarna en varierande storlek och antal spelare jämfört med andra träningar?


- Innehåller träningen tävlingsmoment?


- Innehåller träningen fysmoment enligt Torntrådens riktlinjer?


- Innehåller övningarna ett moment av omställning i de fall det finns möjlighet till detta?


- Utför spelarna övningarna så bra och matchlikt de kan?


- Vid äldre lag, har spelarna positioner i de övningar det finns möjlighet till detta?


- Om träningen avslutas med stort spel, spelar lagen enligt Torntrådens formation?


- Uppmuntrar vi även när spelare visar bra/dåliga psykologiska beteende?


Efter träning: 

- Har vi med oss rätt bollar och annat material in från träningen?


- Utvärderar vi träningen efteråt och gör korrigeringar till nästa träning?


- Informerar vi ledare från andra åldersgrupper hur det gått ifall man haft spelare på rotation från 
dessa lag?



