
 

 

Ytterby IS Policy för uppflyttning av spelare 
 
Förutom det som beskrivs i detta dokument kan också upp/nedflyttning godkännas om spelare går i 
skola i samma årskurs som spelare i annan ålder och har sin sociala plattform där.  
 
Rutiner vid uppflyttning 
Detta dokument beskriver rutinen/processen vad gäller uppflyttning av spelare mellan lagenheter 
inom Ytterby IS. Uppflyttning skall ses som ett verktyg för att individanpassa vår utbildning och 
erbjuda rätt förutsättningar för sitt idrottande, enligt vår verksamhetsidé. Varje spelare utvecklas i 
olika takt och har olika förutsättningar för att utveckla sin fotbollskompetens. Uppflyttning skall inte 
ses som ett standardförfarande för alla spelare utan spelaren skall uppfylla de kriterier som beskrivs i 
detta dokument. 
 
Ytterby IS har inte satt någon definitiv minimiålder för uppflyttning. Ett riktmärke bör vara att ej starta 
detta innan andra året med 7 mot 7 spel (12 år). 
  
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 sociala mognad skall kunna göras. 
 
Följande egenskaper hos en spelare skall beaktas: 

• Teknik – Isolerad samt funktionell 

• Snabbhet – Med och utan boll 

• Spelförståelse/uppfattning – Hur väl spelaren förstår kan värdera situationer i spelet 

• Karaktär – Om spelaren är motiverad att lägga ner den tid och kraft som behövs vad gäller det 
fotbollsmässiga samt klarar prioriteringen av sin fritid (fotboll) gentemot skola.  

• Social mognad – Spelaren förmåga att integreras i den nya gruppen och socialt fungera där 

Förberedelse och beslut om uppflyttning 
Förslag om uppflyttning sker av spelarens ordinarie tränare, äldre lags tränare eller medlem i 
fotbollsutskottet (FU) till FU. Dialog med spelare och dess förälder skall ha skett innan förslag tas 
upp av FU.  
Första steget är att FU träffar lämnande och mottagande ledare gemensamt och diskuterar fallet. 
Förutom att en utvärdering görs av spelarens mognad att flyttas upp skall också påverkan av de 
berörda grupperna utvärderas, om en uppflyttning kan påverka andra spelare och hur det kan 
påverka gruppernas fortsatta verksamhet. FU tar därefter fram en rekommendation till styrelsen. 
Innan beslut tas i styrelsen skall skall berörd spelares föräldrar informeras och få möjlighet att ge sin 
syn på förslaget som kommer att tas till styrelsen. 
Ärendet tas sedan upp för beslut i föreningens styrelse. FU återkopplar därefter till berörda  
(ledare, spelare/förälder) om beslutet. 
  
  
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.   
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Ytterby IS Policy för upp/nedrullning av spelare 
 
För att tillgodose olika behov från spelare i föreningen, gällande träningsmängd och 
utvecklingsönskemål, så erbjuder föreningen olika former av samarbeten mellan lagen. 
 
Flexibel upp/nedrullning, matcher 
Vid behov kan spelare behöva stötta annat lag vid matcher om det saknas spelare. 
Vid denna typ av stöd behöver inte FU meddelas utan ansvariga tränare gör detta i samråd.  
 
 
Flexibel upp/nedrullning, träning 
Detta är en möjlighet för spelare som vill träna extra, att delta på träningar med äldre/yngre lag samt 
motsatt kön i samma ålder. 
En grundförutsättning är att spelaren har närvaro på egna lagets träningar eller att spelaren är 
dubbelidrottare och under för/eftersäsong missar egna lagets träningar för deltagande annan sport. 
  
Detta skall alltid föregås av en överrenskommelse mellan lagens tränare och om möjligt skall det 
erbjudas både upp- och nedrullning, för att spelare som kommit olika långt i sin utveckling skall 
kunna tillgodogöra sig träningen i annan grupp. Egna lagets tränare ansvarar för att bedöma 
spelarnas förmåga och rekommendera vilken träningsgrupp som är lämpligt i varje enskilt fall.   
 
Vid denna typ av upp/nedrullning behöver inte FU meddelas, ansvariga tränare gör detta i samråd. 
 
 
Fast upprullning  
Denna uppflyttning innebär att spelare tränar både i sitt ordinarie lag samt det äldre laget under en 
överenskommen period. Den är mer permanent än flexibel uppflyttning och skall vara 
överenskommen mellan lagens ledare och föräldrar till spelaren. 
De spelare som erbjuds detta skall ligga långt fram i sin utveckling och i sin ordinarie lagenhet, detta 
är ett sätt att erbjuda en mer utvecklande miljö. 
  
Beroende på antalet träningar som lagen har så kan detta variera. Viktigt är att spelare ej förlorar 
kontakten med sitt ordinarie lag. Spelaren spelar matcher i sitt ordinarie lag men skulle spelaren bli 
uttagen till match i det äldre laget så prioriteras deltagandet av tränarna gemensamt. 
  
Vid denna typ av upprullning skall avstämning göras med FU innan beslut tas. 
  
Full upprullning  
Detta är ett steg som skall användas som förberedelse för uppflyttning. 
Då tränar spelaren fullt ut med det äldre laget och spelar även matcher där. Dock finns spelaren 
fortsatt tillgänglig för ordinarie lagets matcher, efter överenskommelse mellan berörda  
tränargrupper.   
 
Vid denna typ av upprullning skall avstämning göras med FU innan beslut tas 
 


