
 

Ledarträff SSK Fotboll  

9 november 2021 
 

Deltagare: Linda Larsson, Henrik Viberg Forsgren, Linda Grabbe, Fredrik Bergström, Hanna 

Johansson, Mattias Larsson, Theres Svensson, Anna Lawrence, Andreas Nyberg, Christopher 

Augustsson, Mikael Boman, Henrik Ekblad, Ulrika Magnusson, Jonas Lundberg, Fredrik Lindgren, 

Sofia Johansson, Erland Andersson 

 

Representerade lag:  

Flickor: 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,13 

Pojkar: 07, 09, 10, 11, 12,13,14 

 

Dagordning:  

- Presentation Sektionen 

- Grupparbete/diskussion för säsong -21. Plus/Minus. 

- Presentation strategi 2021-2023 damer f 2004-2008 

- Övrig info:  

- materialinventering 

- Materialinköp 

- Cupbidrag 

- Kläder ledare 

- Nordic top 12 

- Bingolotto 

- Rally-VM 

- Nästa möte - uppstartsmöte inför säsongen 2022. 

 

Presentation Sektionen 

Erland presenterar fotbollssektionens deltagare, funktion och syfte. Fyra medlemmar med 

ansvar för olika lag/åldersgrupper ska fungera som kontaktpersoner i föreningen, se nedan.  

 

Sektionen träffas ca 1 gång i månaden och diskuterar frågor/synpunkter mm som kommit 

från alla lagens ledare/spelare mm d v s det som rör fotbollslagen i Sandåkern.  

Exempel kan vara policyfrågor, ev lagbyten för enskilda spelare mellan föreningar, licenser 

osv.  

 

Sektionen medverkar gärna vid exempelvis föräldramöten/uppstartsmöten för att hjälpa till 

med information om föreningen och även att där få fler ledare och föräldrar att engagera sig.  

 

Kontaktuppgifterna till fotbollssektionens deltagare finns på Sandåkerns hemsida. 

Sandåkerns Sportklubb - Fotbollsverksamheten (sandakernssk.se) 

 

- Mikael Garpebring - ansvarig kontaktperson till flicklagen 

- Sofia Johansson - ansvarig kontaktperson till pojklagen 

- Erland Andersson - ansvarig kontaktperson till Dam&Ungdom 

- David Persson - ansvarig kontaktperson till Herr&Ungdom 

http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=289632


 

Grupparbete/gruppdiskussion:  

Plus:  

- Kioskverksamheten och strukturen kring den har varit uppskattad. Bra att varje lag 

får en viss dag att ansvara för.  

- Stämningen och känslan på Grubbevallen har varit positiv under året. 

Kioskstrukturen har bidragit till detta. Stämningen är god mellan ledare och olika lag.  

- Hanteringen av Covid-19, föreningen har gjort det bra under pandemin.  

- Bra fördelning av träningstider 

- Lugn stämning, Sandåkerns policy med matchvärdar fungerar bra.  

- Bra att det finns gemensamt förråd med material, bra att det finns material som 

uppmuntrar till fler typer av rörelse t ex repstegar, häckar m.m. Bra att det finns skåp 

även om några kan behöva lagas. 

- De rep/snören och koner som fanns för att ställa iordning planer var jättebra(de 

saknas dock nu, se önskemål)  

- Trevligt med picnic-borden.  

- Bra hjälp vid spelarövergångar 

- Bra med domarlistan (Önskemål om att utveckla den finns, se nedan) 

 

Minus:  

- Några lag har haft svårt att få ledare, få ledare till stora grupper.  

- Struligt med omklädningsrummet 

- Svårt med målvakter 

- Svårt att se till att alla domare får döma. Kan vi hitta ett system i vår domarlista så att 

alla får döma lika mycket.  

- Rörigt i materialförrådet 

- Trasiga nät och trasiga hjul på målet, gör det svårt om man är få ledare att orka dra 

fram målen.  

- Gräset dåligt, bör bytas ut. 

- Svårt att hitta domare till 9-manna. 

- Gröna korten har tappat sin funktion. Tanken är god men används väldigt olika. Ska 

dom användas eller inte?  

- Lång åtgärdstid då saker behöver fixas / lagas.  

- Sena klädbeställningar 

 

Förslag/Önskemål:  

- Önskar fler mål  

- Om möjligt mer matchyta och mer tid på planen innan match. Gärna också en liten 

lucka (ställtid) mellan matcherna så det inte riskerar att bli förseningar senare under 

dagen.  

- Önskemål om gemensam målvaktsträning eller fortbildning för ledare (där även 

målvakter kan vara med). 

- Fler bänkar runt planen för att lätt kunna samla lagen. 

- Önskemål om ännu mer material som fler små mål, häckar, stegar m.m. för att skapa 

ännu bättre träningar och mer varierade övningar som involverar rörlighet, motorik 

mm. 

- Fler hyllor och krokar i förrådet. 

- Bättre belysning runt planen, problem för de som har sena matcher och träningar.  

 



 

 

- Önskemål om en gemensam lathund för klädbeställningar med sponsor och tryck så 

inte varje föräldrasamordnare ska hitta egen lösning i detta. Går det att hitta något 

enkelt sätt som gäller för alla? Det blir en tuff uppgift för enskild förälder el 

föräldragrupp.  

 

Viktiga kom ihåg gällande samarbetet runt planen och träningsredskap/utrustning: 

- Att ALLA ledare respekterar varandras träningstider på planen, att sluta träningen i 

tid så att ev träningsredskap som nyttjats hinner tas bort innan nästa lag ska börja.  

- Att inte lag, som väntar på att få starta sin träning, värmer upp för nära planen som 

då kan störa ffa de yngre lagen inne på planen där spelare kan tappa fokus mm.  

- Tänk på att dela med sig av träningsredskap/utrustning från förrådet. 

Presentation strategi 21-23 damer 2004-2008 

Erland berättar om hur de de byggt upp verksamheten på damsidan för att det ska finnas lag 

att spela i långsiktigt där ingen ska behöva sluta för att det saknas lag för sin ålder.  

För detta krävs en bra juniorverksamhet med en tydlig “röd tråd” i föreningen att ett viktigt 

samarbete behövs tidigt i åldrarna mellan ledarna och definitivt viktigt inför juniorålder upp till 

A-laget.  

Ett löpande och naturligt samarbete betonas därför mellan alla ledare, gärna tidigt i 

åldersgrupperna,och att ledare för äldre lagen bjuder in och öppnar upp för ett samarbete 

vilket nu är Sandåkerns röda tråd inför junioråldern ända t o m damlaget. Alla spelare som 

vill ska få chansen att testa på att spela med det äldre laget vid vissa träningar eller matcher. 

Viktigt att betona att det gäller alla som vill, inte beroende på prestation eller kunskapsnivå.  

Övrig info:  

- materialinventering: Beslut från denna ledarträff är att vilja tidigarelägga den och 

helst genomföra den omgående efter höstsäsongens slut när det är färskt i minnet för 

alla ledare. Vi önskar därför göra inventeringen inför nästa säsong redan innan jul! 

Detta för att säkerställa att leverans av beställt mtrl hinner komma till alla lagen innan 

vårsäsongen drar igång. 

Alexander på kansliet kommer därför att få uppdraget att skicka ut info och 

inventeringsmall inom kort till alla lagen med “ska vara klart till xx dec 2021”.  

- Materialinköp: Fortsatt på Intersport och med Adidas även under säsongen 2022. 

- Cupbidrag: 1000kr/spelare upp till 12-år. 2000kr/spelare 14-15-åringar 

- Kläder- ledare: Varje ledare erbjuds en vindjacka eller en träningsjacka + tränings 

t-shirt.  

- Nordic top 12: Sandåkerns årliga turnering där 6 flicklag och 6 pojklag deltar. 

Arrangeras av pojkar och Flickor 07 detta år och representanter från 08-lagen inbjuds 

att vara med för att se och lära för att ta över taktpinnen nästa säsong.  

- Bingolotto: Inkomst för föreningen då Nolia inte blev av pga pandemin. Säljs inför 

julen -21 

- Rally-VM: Under februari-22 anordnas deltävling i Rally-VM i Umeå och Sandåkern 

hoppas på att kunna få till ett föreningsjobb i detta arrangemang, återkommer i detta.  

- Nästa möte: Uppstartsmötet inför säsong 2022 planeras till mars månad, inbjudan 

kommer att skickas ut på vanligt sätt till alla lagens ledare..  



 

 

Övrig fråga:  

Futsal - fler lag önskar få futsaltider. Önskar också få till en dialog kring detta. Fotboll 

behöver inte enbart vara sommaraktivitet. Behöver innebandytiderna fördelas först eller kan 

det vara lika självklart att futsal ska få tillgång? 

 

Svar från föreningen: ”Beslut i Sandåkern SK 

Beslut är att vi i grunden fördelar våra tilldelade inomhustider i linje med hur Umeå 

Kommun fördelar tiderna till olika föreningar/idrotter.  

D v s att lag i seriespel prioriteras före de grupper som ej spelar seriespel. För oss prioriteras 

därför innebandyverksamheten, vilket har en aktiv säsong under vintern, före futsallag samt 

andra träningsgrupper.  

  

Däremot försöker vi alltid både söka och erbjuda träningstider så att alla träningsgrupper, 

oavsett idrott, kan bedriva verksamhet även under vinterhalvåret i inomhushallar.” 

  

Vid pennan 

Sofia Johansson 


