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YIS Dam och Damjunior struktur
Damtrupp

Minst 65% egna produkter
Position i Kommunen: nr 1
A-lag i lägst div. 2: Sikta på Div 1

Juniortrupp

Förberedande för seniorfotboll
Utveckling Socialt och sportsligt
Juniorserie: Nivå-anpassad

F15 (F14)

Upprullning
- Träning / Match

Utvecklingslag

Utvecklingslag i Div 3
Förberedande för A-lag
Utveckling matchspel

Fokus: prestation, resultat, utveckling Fokus: utveckling, prestation, resultatFokus: prestation, utveckling

Upprullning träning
Uttagning A-lag/J-lag
Uppflyttning Senior

Upprullningsalternativ:
- Flexibel (enstaka träningar)
- Fast (periodvis)
- Full (förberedande Uppflyttn.)

Uppflyttning senior (grund: kunskap, ambition, närvaro)
- 16-18 år:  spelare som konkurrerar om en A-lagsplats 
- 19 år:  spelare som är redo att lyfta till senior för 

fortsatt utveckling



YIS Utvecklingslag Dam: riktlinjer
• Fokusordning: Prestation, Utveckling, (Resultat)

• Senior och juniortruppen bidrar med spelare till matcherna
• Seniorspelare som får lite eller ingen speltid i A-lagsmatcherna

• Seniorspelare som startar i A-laget, för att bidra med stabilitet och kvalitet

• Juniorspelare som bedöms klara av eller behöver prova på seniorspel

• Utgångsläge är 7 st senior och 7 st juniorspelare: kan variera beroende på match-schema och 
tillgängliga spelare  i respektive trupp

• Matchplanen skall följa damlagets spelide och genomgång skall hållas på liknande sätt som inför 
Dam/Damjuniormatcherna.

• En huvudledare ansvarar för laget, med stöd av andra ledare från senior och junior. Minst två 
ledare per match.

• Uttagning av matchtrupp sker i dialog mellan huvudledare för utvecklingslaget och ledare för 
Dam/Damjunior lagen.



YIS Dam målsättningar
Föreningens målsättning

• Fokusordning: Prestation, Resultat, Utveckling 

• Minst 65% egna produkter

• Position i Kommunen: nr 1

• A-lag i lägst div. 2: Sikta på Div 1

• Utvecklingslag – Förberedande för A-lag: syftar till att i 
matchspel utveckla senior och juniorspelare

• Utveckla spelare från den nivå de befinner sig, anpassa 
matchspel efter spelares förutsättningar att prestera

• Erbjuda fotboll 3-4 gånger per vecka under 
huvudsäsong (matcher och träning)

Spelarnas förväntade målsättning

• Vilja att utvecklas som fotbollsspelare med 
ambition att spela A-lagsfotboll 

• Vara en förenings-spelare: Positiv till spel i både 
A-lag och utvecklingslag. För spelare i 
juniorålder även spel i juniorlaget.

• Bidra till den sociala platformen och medverka  i 
lagets föreningsuppdrag

• Pritoritera fotboll under huvudsäsongen, ifall 
man deltar också i annan idrott med 
vintersäsong

• Prioritera skola före fotboll men också planera 
skolarbetet så medverkan i fotbollen inte 
påverkas mer än nödvändligt



YIS Damjunior målsättningar
Föreningens målsättning

• Fokusordning: Utveckling, Prestation, Resultat 

• Bidra med spelare till seniorlaget för att uppfylla målet 
om minst 65% egna produkter

• Förbereda spelare på seniorspel, socialt och sportsligt

• Utveckla spelare från den nivå de befinner sig, 
individanpassa matchspel och upprullning senior efter 
spelares förutsättningar att prestera. 

• Erbjuda fotboll 3-4 gånger per vecka under 
huvudsäsong (matcher och träning)

• Juniorserie –nivåanpassning till majoriteten av 
spelarna i truppen  för att ge alla möjlighet till 
utvecklade matchmiljö 

• Erbjuda utmanande matchspel i utvecklingslag / A-lag.

Spelarnas förväntade målsättning

• Vilja att utvecklas som fotbollsspelare med 
ambition att spela seniorfotboll

• Vara en förenings-spelare: Positiv till spel i både 
juniorlag, utvecklingslag och A-lag. Även spel i 
äldsta flicklag kan vara aktuellt för yngre juniorer

• Bidra till den sociala platformen och medverka  i 
lagets föreningsuppdrag

• Pritoritera fotboll under huvudsäsongen, ifall 
man deltar också i annan idrott med 
vintersäsong

• Prioritera skola före fotboll men också planera 
skolarbetet så medverkan i fotbollen inte 
påverkas mer än nödvändligt



Föreningens förväntningar på ledare 

Ledarnas roll viktigt för att vi skall nå våra målsättningar och det finns en förväntan på ledarna att 
de skall: 

• Förhålla sig till föreningens aktuella värdegrund

• Kontinuerligt arbeta utifrån föreningens struktur och målsättning hos respektive lag

• Bidra till en positiv och kontinuerlig kommunikation lagen emellan

• Med kompetens och engagemang kontinuerligt utveckla, motivera och inspirera både spelare 
och trupper i respective lag

• Föregå med gott exempel gällande uppförande både inom och utanför föreningen

• Agera bollplank till ledare i yngre lag vid lämpliga tillfällen i syfte att bidra med erfarenheter 
(teoretiskt och praktiskt)



Planeringskalender

Försäsong
- Frysa spelartrupper
- Planera huvudsäsongen
- Förbereda för seriespel

Vårsäsong
- Seriespel
- Anpassning spelartrupper
- Cuper
- Dialog F15/P16 – Junior 

Höstsäsong
- Seriespel
- Planering kommande år

- Spelartrupper
- Ledargrupper

- Förbereda F15/P16 på 
uppflyttning till Junior

- Förbereda aktuella juniorer 
på uppflyttning till Senior  

Eftersäsong
- Ledargrupper klart
- Spelartrupper föreslagna
- Uppflyttning från junior till senior
- Uppflyttning från P16/F15 till junior
- Målsättningar kommande år
- Planering försäsong 



Upprullning till äldre åldersgrupp (YIS-policy)
För att tillgodose olika behov för spelare, gällande träningsmängd och utvecklingsbehov, så erbjuder föreningen olika former 
av samarbeten mellan lagen.

I alla dessa former är det viktigt att spelaren har kommit så långt i sin utveckling att den kan tillgodogöra sig träningen i äldre 
grupp samt har en hög närvaro på egna lagets träningar.

Flexibel upprullning (Beslut av lagens tränare)

Detta är en möjlighet för spelare att vid enstaka tillfällen träna extra eller att delta på träningar med äldre lag.

Fast upprullning (Beslut av Fotbollsutskottet förankrat med lagens tränare)

Denna uppflyttning innebär att spelare tränar enligt ett överrenskommet schema i bägge grupperna under en längre tid 
(ex.vis månad)

Full upprullning (Beslut av Fotbollsutskottet förankrat med lagens tränare)

Detta är ett steg som skall användas som förberedelse för uppflyttning. 

Det innebär att spelaren går fullt ut in i äldre lagets träning och verksamhet. Spelaren får en möjlighet att känna in miljön fullt 
ut i den äldre gruppen och kan efter detta vara aktuell för uppflyttning. 



Uppflyttning till äldre åldersgrupp (YIS-policy)

Kriterier för uppflyttning

Uppflyttning skall baseras på följande:
Spelaren skall ligga långt fram i sin utveckling och i sin ordinarie lagenhet. Spelaren skall även vara både fysiskt och mentalt
redo för detta. Ledstjärnan, ”skynda långsamt” bör beaktas.

Spelaren skall också under en längre period rullat upp på träningar med äldre grupp för att en bra bedömning av färdigheter 
och den sociala mognaden skall kunna göras

Arbetsgång vid hantering av uppflyttningsärende

Ledare för aktuella lag kontaktar fotbollsutskottet (FU) alternativt att FU lyfter ärendet med aktuella ledare

Därefter tas en dialog med inblandade ledare och spelare för att föränkra och ta fram ett beslutsunderlag

Beslut om uppflyttning tas i Föreningens styrelse på förslag av FU

Förväntningar på uppflyttade spelare gentemot sitt ålderslag

Uppflyttade spelare skall vara beredda att stötta det lämnade laget i matcher när behov finns, efter överenskommelse med 
berörda tränare. När de spelar matcher med sitt ålderslag skall de agera som goda förebilder både på och utanför planen. De 
skall genom sitt sätt att agera ge en positivt effekt på lagets prestation. 


