
 

 

Projekt Ungdomsledare för 2022! 
Ett prioriterat område som framkom under Självskattningsundersökningen förra året var 
ledarförsörjningen och därför startade vi Projekt Ungdomsledare under 2021. Därför drar vi nu igång en 
satsning för våra existerande och nya Ungdomsledare, som vi hoppas ska bli utvecklande och givande 
för alla våra ungdomar, våra lag och för klubben. 

Vår vision är att Rotebros Ungdomsledare ska utgöra en betydande del - 20% - av alla våra ledare i 
klubben för våra barn och ungdomslag, i vår strävan att skapa livslång glädje att spela fotboll och 
gemenskap inom klubben. 

Vi vänder oss nu först till alla er ungdomar i ålder födda 2008 till 2003 i klubben om ni är intresserade 
av att delta i vårt program enligt vår modell. Är du intresserad maila in ditt namn och mobilnummer till: 
Kansli@risff.se. Har ni syskon eller vänner som just nu inte är aktiva i klubben men önskar bli så är de 
också välkomna att anmäla sitt intresse. 

Vi vänder oss även till er föräldrar som är tränare och ledare i våra lag och önskar höra efter vilka som 
är intresserade av att få 1-2 ungdomsledare till sitt lag och samtidigt fungera som deras mentorer, maila 
in ert intresse till kansli@risff.se. 

Senast den 27 mars vill vi ha era intresseanmälningar och vi siktar på att komma igång redan efter påsk 
med de nya Ungdomsledarna i lagen. 

Syftet med vårt program för Ungdomsledare är att vi vill att de ska få: 

• en ökad trygghet i ledarrollen 
• lära sig planering och träningsupplägg 
• lära sig agerande på fotbollsplanen 
• lära sig leda barnen och möta dem på deras nivå 
• ökad kunskap och erfarenhet som ledare 
• lära sig hantering och inblandning av förälder. 

Vi hoppas att detta långsiktigt kommer att skapa nya ledare i klubben till våra lag, att det kommer att 
vara ett stort stöd och komplement till er föräldrar som tränar våra lag att få en ungdom som har 
övningar, och kunskap färskt i minnet och som kan vara en förebild för våra tränande barn. 

Vi hoppas även att detta kan ge er ungdomar en fin merit för ert CV för framtiden och att ni även ska 
kunna se detta som ett utvecklande och roligt extrajobb mot en ersättning. 

Vi har genom åren arrangerat både Sommarfotbollskolan och Knatteskola på sommar/vinter där våra 
Ungdomsledare har varit fantastiska ledare och vi vill verkligen spinna vidare på denna fina trend. 

Vi har skapat en Ungdomsledarmodell och under 2022 kommer vi att lägga fokus på  

Nivå 1 (”Knatteledare”) och Nivå 2 (”Hjälptränare”). 
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Vi kommer att utgå ifrån varje individs möjlighet och tillgänglighet och kunna anpassa oss efter det, vår 
modell är för att vi ska ha någon riktlinje att följa. 

Ersättningen per träningstillfälle är 100kr och för att vi ska kunna genomföra detta så har 
klubben budgeterat för halva denna kostnad och halva kostnaden kommer att belasta ert 
lagkonto (ca 1/3 av ert totala lagkonto). 

Vi hoppas att även ni tycker att detta låter som ett fint initiativ för alla inblandade. 

Hälsningar från vår tillsatta ungdomsledare grupp (Anders, Yassine och Linda) och styrelse. 

 

 

 


