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Flickor 09 – behov inför 2021 
 
 
Att: ÅSA IF Fotbollssektion 
Kopia: Kansli 
 
 
Inledning  
 
Riksidrottsförbundet 

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och 
förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad 
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i 
världsklass 

Idrottens verksamhets idé beskrivs av riksidrottsförbundet (RF) på följande sätt ”Vi bedriver 
idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.”  

Värdegrunden beskrivs vidare av RF under fyra punkter. 

Glädje och gemenskap  

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.  

Demokrati och delaktighet  

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär 
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  

Allas rätt att vara med  

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättninga. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet.  
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Rent spel  

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa 
överenskommelser och leva efter god etik och moral.  

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I 
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och 
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.  

Dagens samhälle – väldigt pressat 
 
I dagens samhälle är tiden väldigt pressat. Föräldrar har tidspressade scheman och har svårt 
att ge den tid som är önskvärt för att enskilt aktivera sina barn, undantag finns givetvis.  
Våra ungdomar rör sig generellt betydligt mindre än tidigare. Bara en av fem ungdomar 
alltså 20 procent, rör sig tillräckligt mycket enligt en ny rapport från 
Världshälsoorganisationen WHO. Det är en stor studie som gjorts i 146 länder, där 1,6 
miljoner ungdomar fått svara på frågor om hur mycket de rör på sig. 
 

Ungdomar bör röra på sig minst en timme om dagen, det rekommenderar WHO. Men det är 
det få som gör 

 
 
11-års puckeln  
 
Inom idrotten slutar tjejer och killar med idrott väldigt tidigt. När de fyllt 11 år hamnar de i 
riskzonen och många slutar med idrott. Tjejerna försvinner från lagidrotten i snabbare takt 
än killarna. Denna utmaning att bibehålla ungdomarna kräver riktade insatser.  

Elvaårspuckeln  

 

 
Tjejerna försvinner från lagidrotten i snabbare takt än killarna 
.  
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ÅSA IF ungdomsverksamhet har en stor uppgift att fylla för att bibehålla ungdomarna så att 
de idrottar längre och därmed ges möjlighet att lära sig idrotta för livet. Det gynnar individen 
och ÅSA IF att bibehålla killarna och tjejerna så länge som möjligt i föreningen 

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande 
hälsovinster och besparingar förväntas: 

• 5 ungdomar kommer inte drabbas av depression. 
• 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera. 
• En mindre besparing görs i sjukvården för ett antal färre läkarbesök och mindre 

konsumtion av antidepressiva läkemedel. 
• Skolresultat kommer att förbättras för minst 5 elever tack vare mindre 

sjukdom/symtom. 

 
 
Flickor 09 - 2020 
 
Inledning 
 
Idag har flickor 09 en trupp på 26 st spelare och en ledarstab om 7 ledare, totalt 33 
personer. Vår verksamhet innefattar 2 träningar per vecka på Åsa C med 1,5 timmes träning 
vid varje tillfälle där vi normalt har en hög närvaro av ca 15-20 spelare och 4-6 ledare. 
Under 2020 har vi ett gemensamt lag i Flickor Div. 11 tillsammans med F-08. Varje vecka 
spelar ca 7st tjejer i denna serie. Vår huvudserie är Flickor Div.13 med våra F-09 tjejer. 
 
 
Matchserier genomförs med ett renodlat 09 lag samt ett kombinerat 08-09 lag. Uttagningar 
till respektive lag är rättvist fördelade enligt det styrdokument som ledarstaben tagit fram 
för att bedriva sin verksamhet, vilket harmoniserar med den svart gula tråden, dvs 
policydokumentet samt riksidrottsförbundets värdegrund. Styrdokumentet finns publicerat 
på ÅSA IF hemsida, flickor 09. 
 
Samarbetet med flickor 08 fungerar utmärkt och är bra för flickorna att redan så tidigt få lära 
känna sina framtida junior- och förhoppningsvis damlagskollegor. Många känner varandra 
inom innebandyn där ÅSA IF har ett 08/09 lag med ledare från flickor 09 fotbollslag, vilket 
ytterligare stärker samarbetet och relationerna. Inom ledarstaben finns två kvinnliga ledare 
vilket ger en bra balans inom ledarstaben för våra flickor som närmar sig tonåren.  
 
Denna säsong tränar vi på first touch och att ta med bollen i rörelse. Fler talet av övningar 
under träningen är teknikövningar där detta tränas på. Vi tränar övningarna med båda 
fötterna. 
 
 
Under våra träningar delas tjejerna upp i mindre grupper, där möjligheten finns för många 
boll touch. Alla övningar sker med boll. Träningarna sker på tisdagar och torsdagar. Vårt mål 
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är att våra tjejer skall känna sig säkra med bollen och vilja ha tillbaka den efter att passat den 
till kompisen istället för att vara nöjd med en bra passning. 
 
 
Under 2020 har vi haft ett tillfälle med ”röda tråden”, Henrik Dehlryd besökte oss och gav goda 
råd vilket var mycket uppskattat. Henrik ansåg att vårt träningsupplägg vid besöket var bra 
och att vi fokuserade på rätt saker. Bra kvitto på att vi är på rätt väg. 
 
Vi inväntar ”våra” damlagsspelare under hösten och ser fram emot att få knyta en bra 
relation till dem. 
 
Truppen med ledare hade äran att få vara bollkajsor på Damlagets premiärmatch den 18 juni 
på ÅSA IP. Vilket de genomförde med hög energi och uppskattning från Damlaget. Foton 
med damlaget finns publicerade på hemsidan under flickor 09. 
 
 
 
2020 – års fortsatta planering 
 
Cuper 
 
I årets planering hade vi inkluderat olika cuper. Åsacupen givetvis men även Tiffany med två 
anmälda lag till respektive cup. Om reglerna runt Corona ändras får vi återuppta vår 
planering för cuper under hösten. 
 
Vi har ansökt om TOCA träning för truppen och fått ett godkännande vilket vi är tacksamma 
för. Vi planerar nu för detta på Toca center. 
   
 
 
Utrustning 
 
Flickor 09 fick under 2019 ett ok från FS att köpa in nya matchställ, detta är inte genomfört. 
 
Under 2018 var flickorna tvingade att byta tröjor vid sidlinjen då matchställen inte räckte till. 
Ett förfarande som vi hoppas ingen annan trupp fått utstå. Just nu utgörs matchstället av ett 
hopkok av tröjor, många med samma nummer, inga matchbyxor eller stumpor erhölls. I juni 
fick dock flickorna nya strumpor vilket vi är mycket tacksamma för. 
 
För att vara enhetliga på träning så har laget via lagkassan köpt in träningströjor som också 
utnyttjas som reservställ vid match.  
 
Samtliga flickor har nya overaller som sponsrats av de sponsorer vi lyckats samla runt flickor 
09. Stort tack till dessa sponsorer. Via kansliet, maj 2020, har nya ledaroveraller och 
ledartröjor beställts, de tidigare var från 2015. Jackorna till overallerna och ledartröjor har 
nyligen, 24 augusti, inkommit dock glömde Intersport att beställa byxorna. Vi får se när de 
dyker upp. 
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Bollar är ärvda bollar från årsgrupp 06. Inga riktiga matchbollar finns att tillgå. 
Målvaktshandskar är ett ständigt bekymmer då de ibland är för små och för få. 
 
 
Kommunikation 
 
Ledarstaben har flera aktiva kommunikationskanaler: 
 

• Åsa IF hemsida 
• Egen FB grupp för kommunikation med föräldrar 
• Whats up trådar för ledare och föräldrar inom 09 samt en gemensam med ledare 

inom flickor 08 
• Sportadmin för kallelser mm 

 
 
Deltagande i ledarträffar 
 
Ledarstaben har varit närvarade med representanter vid de två ledarträffar som hållits av 
fotbollssektionen 
 
 
Sommar - Fotbolls läger 
 
Våra tjejer är mycket aktiva och deltar på båda fotbollslägren som anordnas av klubben. 
Vi hade 17 st med i fotbolls läger 1 och samma antal i fotbolls läger 2.  
 
 
Flickor 09 - planering inför 2021 
 
 
Riskerar att tappa flickor i laget 
 
Våra flickor kommer 2021 att vara i den åldern då vi riskerar att tappa dem från ÅSA IF, se 
tidigare presentation ovan. Vi är därför mycket angelägna att få erbjuda flickorna bästa 
möjliga miljö för att de ska kunna fortsätta med målsättningen att se flickor 09 som stomme 
i vårt juniorlag inom några år. Upptrappning till 9 manna och 11 manna kräver en stor trupp 
vilket vi har idag. Dagens utgångsposition är alltså mycket positivt.  
 
Vi önskar att FS och speciellt ungdomssektionen inom FS beaktar detta i samband med 
budget 2021 och avsätter resurser för en ungdomssatsning så att alla ungdomslag kan få 
bättre förutsättningar att behålla sina spelare. Vilket gynnar ÅSA IF och den enskilde. 
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Cuper & TOCA 
 
Åsacupen är givetvis med i vår planering samt Tiffany och Eskilscupen med två anmälda lag 
till respektive cup. Här ber vi om stöd för genomförande. 
 
Vi önskar att få fortsätta TOCA träning för truppen. 
 
Åsa Fotbolls läger  
 
Våra flickor deltar enligt vår plan. 
 
Utrustning 
 
Inför 2021 ser vi att löftet från 2019 om ett nytt matchställ infrias.  
 
Matchbyxor saknas – fick inga i år.  
 
Nya bollar samt några matchbollar. 
 
Nya målvaktshandskar 
 
De nyinköpta overallerna förväntas kunna användas under 2021.  
 
 
 
Sponsorer 
 
Vi kommer aktivt leta efter sponsorer för att utrusta truppen med gemensamma  
namnade ryggsäckar eller liknande. 
 
 
Ledarutbildning 
 
Inför säsongen kommer 2021 kommer en genomlysning göras för att se vad som krävs inom 
ledarutbildningen för ledarstaben.  
 
Ledarutrustning  
 
Tränar jackor, så att vi slipper frysa i samband med vår och höstrusk.  
Overall byxor om de inte inkommer, glömd beställning, se ovan. 
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Med vänliga hälsningar 
 

 

  
 
Ledarstaben Flickor FB 09  
 
Camilla Ekström    Johanna Hedeberg 
 
Henrik Andersson    Patrik Sjöberg 
 
Peter Palm     Fredrik Tärneberg 
 
Lennart Bergström     
 


