Samarbete Frösö IF - Östersunds FK
Frösö IF - Bakgrund
Frösö IFs vision är att skapa livslång rörelseglädje och gemenskap för alla. Det ställer positiva krav på oss som
förening att möta och erbjuda våra medlemmar en verksamhet utifrån deras drömmar, ambitioner och behov. Vi
är en flersektionsförening men detta samarbete är kopplat till vår fotbollsverksamhet och i främst åldersspannet
14 - 19 år. Frösö IF har en väl fungerande verksamhet men vi upplever att föreningen i dag saknar en tydlig
utvecklingstrappa med tränings- och matchmiljöer som rymmer alla när vi kommer upp till detta åldersspann.
Genom detta samarbete kommer vi att kunna möta våra medlemmars behov och förhoppningsvis blir det fler som
kommer att spela fotboll längre.

Östersunds FK - Bakgrund
Sedan 2016 har arbetet inom akademin haft en första mål att bygga upp en verksamhet med en stabil grund, och
tydliga ramar för hur verksamheten ska bedrivas. En grund som byggs utifrån akademins mål att utveckla ett
livslångt intresse inom fotbollen för våra spelare, där utbildningen ska ge spelarna chansen att nå sin dröm.
Numera jobbar akademin efter de rutiner som skapats och finns presenterad i vår handbok samt
spelarutbildningsplan.
Handbok
Spelarutbildningsplan
Under denna tid har vi tydligt lokaliserat vilka områden där vi anser oss ha stora utmaningar men där även ideer
växt fram.

Idé
Vi tror tillsammans i Östersunds FK och Frösö IF inte att någon enskild förening i närtid själva kan skapa en
tränings och matchmiljö som möter våra spelare på en tillräckligt bra nivå. Att skapa en träningsmiljö där spelare
som drömmer och en stark framtid som fotbollsspelare men också varje dag lever efter den drömmen för träna
med jämlika. Att dessa spelare med den träningsmiljön också får en matchmiljö som varje vecka utmanar
spelarna och skapar en referensram för spelarna vart nästa steg är.
I Jämtland är vi väldigt isolerade så våra spelare får en liten “skev” bild av verkligheten över hur tufft det faktiskt
är inom fotbollsvärlden och hur mycket som krävs av “dig som spelare” för att faktiskt lyckas ta sig högt inom
seriesystemet.
Flera gånger har olika projekt skapats i samma anda, men har i de flesta fall blivit för kortsiktiga och när dessa
projekt avslutats har vi inte riktigt kunna behålla den framflyttade position som skapats. Istället behöver det vara

en starkare långsiktighet i arbetet med en bredare ingång, där inte enskilda åldergrupper ligger till grund för
arbetet, utan alla åldersgrupper och över många år.
Då kommer som vi som samarbetsföreningar varje år sakta flytta fram våra positioner tillsammans och höja
ribban årgång för årgång i vår fotbollsmiljö.
Vi väljer därför att nu fortsätta vårt arbete tillsammans för att skapa en tränings och matchmiljö över lång tid
som håller en god kvalite för våra spelare, och möter varje spelare utifrån individens önskan, både med en stor
professionell önskan som spelare som förändrar sin ambitionsnivå över tid.

Struktur
Nedan är utgångspunkten hur vi kommer strukturera oss tillsammans för att nå den tränings och matchmiljö vi
letar för våra spelare. Ringar med “tjock” ram är lag som över tid kommer att gå för serieseger/uppflyttning och
lag med tunnare ram är utbildade matchmiljöer.
P16 Yngre kommer vara instegsmiljö där våra spelare slås ihop vid 15 års ålder och spelar p16 ett år för tidigt.
Det kommer vara ett tufft år, men också ett förberedelseår för att året vara bättre förberedd.

Spelarna kliver sedan upp i P16 äldre där ligacupen och p16 serien får stort fokus och där vi ska ge oss chansen
att vinna och ge spelare väldigt bra matcher över säsongen
Året efter kliver spelare vidare till P17, som vi inom en snar framtid ska ta klivet upp till P17 allsvenskan, med
samma tanke för ett P19 lag. Gula ringar är träningsgrupper.

Viktigt att behålla båda föreningars själ
I ett samarbete mellan två föreningar är det viktigt att vi hittar sätt att utan förändra våra två föreningars
värdegrunder, samtidigt som vi heller inte skapar en “vi och dom” känsla hos spelare och föräldrar. Därför är det
viktigt att skapa en struktur som påvisar detta, och att spelarna förstår att man tillhör ett Frösö/ÖFK och inte det
ena eller andra.
Vårt förslag är då att spelare över tid representerar och tävlar för båda föreningarna. Kartan ovan visar på ett
tänkbart förslag där färgerna representerar vilket lag spelarna kommer representera.
I P17 och P19 kommer spelarna att tävla under ÖFK, men att tex matcher alltid läggs ute på Lövsta.
Varför P17 och P19 bör spelar under ÖFK flagg är helt taktiskt då vi som Elitförening har ett antal stora fördelar
som vi inte skulle kunna få ta del av som Frösö IF. Möjlighet att spela Gothia Cup Elithe Trophy, fortbildningar via
SEF samt tex europapengarna som UEFA delar ut och som bygger på ungdomsverksamheterna. Vi som elitlag blir
också tex inbjuda till privata cuper.
Till detta har vi också en tränings/tävlingsmiljö för spelare som väljer att ta ett kliv år sidan eller inte riktigt
lever upp till den professionalitet som krävs. Det kan vara spelare som över en förändrar sitt intresse men ändå
vill fortsätta, spelare med ytterligare en idrott eller bara att en spelare vill träna lite mindre. Det ger oss en god
möjlighet att ta han om alla våra spelare oavsett vilket ambition spelaren utvecklar.

Tränings och matchmiljö
Återigen hela samarbetet bygger på att tillsammans för att skapa en tränings och matchmiljö som över lång tid
håller en god kvalite för våra spelare, och möter varje spelare utifrån individens önskan, både spelare med stor
professionell önskan som spelare med förändrad ambitionsnivå.
På flertalet stället har vi valt ordet “vinna” vilket måste defineras. I alla våra grupper kommer det vara väldigt
viktigt att få med sig så många spelare vi bara kan. Att vi inte hamnar i ett läge där vinsten i den enskilda
matchen blir så stark att det för ofta för konsekvenser för enskilda spelare. Istället ska vi ha en så stark och god
utbildning att varje grupp har går runt på speltid, självklart med påverkan över dessa spelares professionalitet
runt fotbollen.
Att vinna en serie är dock också verktyg för att över tid skapa bättre matchmiljöer för våra spelare som följer
den idé vi har runt projektet.

Hela Jämtland?
Vi är av den uppfattningen att ett större projekt/samarbete som detta bör byggas över tid, där det skapas en
stark grund över hur vi ska utvecklas både på kort och långsiktigt. Vårt arbete tillsammans startar nu och sedan
får framtiden utvisa hur samarbetet utvecklas över tid tillsammans med övriga Jämtland. Att vi tillsammans

hittar en väg som ger våra spelare klar och tydlig utbildningsväg. Över tid kommer det utan tvekan säkert ges
möjlighet till att vi kan utveckla oss och där fler föreningar kan vara delaktig.
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