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Enskedes ambition är att erbjuda alla
spelare roliga och bra träningar som
utvecklar dem till att bli bra
fotbollsspelare som vill fortsätta att
spela fotboll länge. En viktig del i den
ambitionen är att bedriva träningar
med övningar som är stimulerande och
utvecklar spelarna på bästa sätt. Då
majoriteten av Enskedes tränare är
ideella med en blandad
tränarutbildningsnivå vill föreningen
stötta och inspirera alla tränare på
bästa sätt att genomföra bra träningar

Alla åldersgrupper har en träningstid i
veckan där träningen kommer att
planeras centralt av en utbildad tränare
med stor erfarenhet av
ungdomsfotboll. På så sätt kommer en
träning i veckan vara uppstyrd där alla
spelare får samma utbildning med
övningar och genomgångar som är
beprövade och utvecklar spelarna på
en bra anpassade nivå för deras ålder.

”

Centralt
planerade
träningar
i syfte att
stärka
tränarna

”

GENOMFÖRANDE
Träningarna planernas och mailas ut till
samtliga lags tränare och ledare senast
tre dagar innan träningstillfället. Alla
tränare samlas 15 min innan
träningsstart för genomgång av hur
träningen ska genomföras. Där får
lagtränare möjlighet att ställa frågor
och få tips från den centrala tränaren.
Den centrala tränaren leder träningen
övergripande med fokus på att
instruera och peppa lagtränare att
genomföra övningarna på bästa sätt
och utveckla dem i sin tränarroll.
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5-MANNA

VAD GER DETTA?

Fotbollsskola och 5-manna tränar med
det egna laget av sin egen tränare utan
att blanda grupperna. Detta för att
stärka laget och för att det för många
spelare i den åldern handlar det mycket
om en social trygghet att vara i sin
grupp och med sin tränare. För dessa
går den centrala tränaren runt och
stödjer respektive träningsgrupp med
feedback, pepp och pointers till tränare
och spelare.

Detta upplägg av träningarna avser vi
stärka Enskedes fotbollsutbildning på
en rad punkter:





7-MANNA OCH UPPÅT
Gemensamma träningar där spelarna
blandas på det sätt som den centrala
tränaren anser bäst för övningen lagvis, nivåindelat eller helt blandat. På
dessa träningar kan den centrala
tränaren ibland även ta en mer direkt
roll till spelarna, men det primära syftet
är att utbilda tränarna så att de sen kan
föra vidare kunskapen till gruppen.
Train the trainer.
Den centrala tränare behöver inte vara
samma varje gång för samma
åldersgrupp, utan kan med fördel vara
olika tränare som delar med sig av sina
erfarenheter. Då kan uppdraget
fördelas på fler personer och
möjligheten till att bjuda in olika
intressanta gästtränare ges även.








Ett stöd till alla tränare med en
planerad träning i veckan
Kontinuerlig utbildning av
klubbens tränare
Fotbollsutbildningen i Enskede kan
hålla en röd tråd genom alla
åldersgrupper
Effektiva träningar och ett
säkerställande av att hela
föreningen tränar med bra
genomtänkta övningar, på väl
anpassad nivå
Ökat samarbete mellan tränare.
Tränare i åldersgruppen lär känna
varandra och samarbeta tidigt
Ökad klubbkänsla för spelare
7-manna och uppåt
En möjlighet till att spelare i
åldersgruppen spelar efter samma
spelsystem och får samma
instruktioner
Lättare att se vilka spelare som
behöver motiveras genom spel i
lag-gul, rotationsträning m.m.

