
 
 
Förslag på verksamhetsplan Hyllie IK 2021 
 

Ungdomar 

Fortsätta fokusera på att få volym och kvalitet i alla våra åldersgrupper genom att erbjuda träning 

och miljö som genomsyras av gemenskap, glädje, stolthet och prestation med hjälp av följande 

fokuspunkter under 2021: 

1. Gröna tråden. Uppdatering, implementering och uppföljning av vårt värdegrundsdokument  

Gröna Tråden – ungdomsansvarig tillsammans med ungdomsutskottet 

2. Ledarmöten. Genomföra 2-3 ledarmöten med alla ledare i föreningen som forum för 

information, dialog och samarbete mellan lagen – klubbchef och ungdomsansvarig 

3. Ledarförsörjning. Aktivt arbeta för att långsiktigt säkerställa ledarförsörjningen genom att 

bibehålla befintliga ledare och rekrytera nya  –ungdomsansvarig och klubbchef 

4. Föräldramöten. Uppmuntra och bidra till föräldramöten i våra lag, för att förmedla 

föreningsperspektivet, möjligheter och förväntningar till föräldrarna i Hyllie IK –

ungdomsansvarig 

5. Ledarutbildningar. Säkerställa att ledarna får de verktyg och den utveckling som krävs, både 

via Skånes FF och andra aktörer, t.ex. Coerver Coaching – ansvarig ungdomsansvarig 

6. Domartillsättning till ungdomsmatcherna. Attrahera ungdomsdomare, säkerställa och följa 

upp att de har rätt stöd och kunskap – ungdomsansvarig 

7. Nyrekrytering av spelare. Arbeta med ”Prova-På-verksamhet” för de ungdomar som står i kö 

till i våra lag, samt säkerställa så att föreningen varje år påbörjar en ny träningsgrupp via 

Fotbollsskolan – ungdomsansvarig 

8. Organisation kring lagen. Säkerställa att det runt varje lag finns engagerade vuxna som 

stöttar barnen/ungdomarna i en trygg miljö med hög vuxennärvaro, samt hjälper ledarna 

med praktiska och sociala aktiviteter kring laget – ungdomsansvarig och klubbchef  

9. Tränarfilosofi. Tankar och strategier kring utbildning-/erfarenhetskrav, föräldratränare vs. 

externa, arvodering och säkerställande av en verksamhet i  linje med en ekonomi i balans –

klubbchef och styrelsen 

10. Målvaktsträning. Starta upp målvaktsträningar för våra ungdomslag i tillägg till ordinarie 

träningstillfällen – ungdomsansvarig 

11. Spelarutvecklingsmall. Utveckla och implementera dokumentet i verksamheten för att bidra 

till kunskap och enhetlighet kring vad klubben vill att respektive åldersgrupp ska utveckla 

under träningarna – ungdomsansvarig och ungdomsutskott 

12. Spets och bredd. Säkerställa så att vi kan erbjuda spets samtidigt som vi bibehåller vår 

filosofi med bredd för att möta spelare som befinner sig på olika nivå – klubbchef 

 

 



Seniorer 

Vi fortsätter arbetet med att våra representationslag genomsyras av egna produkter. Målsättning är 

sedan flera år tillbaka att vi ska ha representationslag som består till 80% av spelare som utbildats 

och utvecklats i Hyllie IK från unga år. Under 2021 kommer vi fortsätta öka tydligheten för hur detta 

ska genomföras långsiktigt och att uppnå att alla spelare i Hyllie IK när de uppnår åldern att spela 

seniorfotboll dels kan beredas speltid och dels kan beredas fotbollsmässig utveckling. 

Fokuspunkter 

1. Ledarkrav och stöttning. Hur ökar vi kompetensen hos våra tränare – vilken form av 

utbildningar kan vi erbjuda/ställa krav på – klubbchef 

2. Långsiktighet och utveckling. Hur får vi en naturlig övergång från ungdomsfotbollen till 

seniorfotbollen – klubbchef, ungdomsansvarig, ungdomsutskottet och seniorutskottet 

 

Projekt under 2021 

1. Sportlovscamp. I Hyllie IK:s regi, riktad mot våra medlemmar födda 2009-2014 – klubbchef 

2. Hyllie Camp. Sommarcamp i Hyllie IK:s regi, riktad primärt för våra egna barn/ungdomar 

födda 2008-2012 – ungdomsansvarig och klubbchef 

3. PEAB girl camp. Integrationscamp under sommaren riktad mot flickor födda 2012-2008 där 

vi kommer att bjuda in från närområdet – medsponsor PEAB – ungdomsansvarig och 

klubbchef 

4. MFF/MKB Summer Camp. Under sommaren i samarbete med MFF/MKB – klubbchef 

5. Coerver Camp. I vecka 24 på Hyllie IP i samarbete med Coerver Coaching – klubbchef 

6. Pro Defending Camp. I vecka 32 på Hyllie IP i samarbete med Pro Defending – klubbchef 

7. Höstlovscamp. I Hyllie IK:s regi riktad mot våra medlemmar födda 2009-2014 – klubbchef 

8. Klubbstuga och kiosk. Öka tillgängligheten av klubbstugan och kiosken, som ett nav och 

mötesplats i föreningen – klubbchef 

9. Arrangemang av cuper. Undersöka vidare vad som krävs och hur det kan finansieras. Aktivt 

arbeta för en vinterserie för 1-2 åldersgrupper, samt en eventuell sommarturnering för 5- 

och 7-manna spel - klubbchef 

 

Ekonomi 

Fortsätta arbetet med att säkerställa ekonomin och bygga en bra bas för föreningen 

1. Sponsring och nätverk. Jobba mot att få in fler engagerade företag som är villiga att sponsra 

verksamheten och bygga upp ett företagarnätverk som genererar ett mervärde för alla – 

klubbchef och marknadsutskottet 

2. Ekonomiskt tillskott. Fortsätta arbetet med ansökningar rörande bidrag och andra 

ekonomiska tillskott – klubbchef 

3. Material. Kostnadskontroll gällande material – klubbchef med materialansvarig 

4. Dreamstar. Optimera försäljningen av Dreamstar-häften så att föreningen kan dra maximal 

nytta av aktiviteten – klubbchef 

5. SportAdmin. Säkerställa närvaroregistreringen i SportAdmin som bas för LOK och 

kommunala aktivitetsstöd – klubbchef och ungdomsansvarig 

 



Organisation 

Utöka kommunikation kring vad man kan bidra med som ideellt engagerad i vår förening för att på så 

sätt bredda den ideella kraften i föreningen genom följande: 

1. Möten. Kansli/styrelsen medverkar på lagens föräldramöte – ungdomsansvarig och 

klubbchef 

2. Hemsida. Öka kommunikationen om vad man kan hjälpa till med på hemsidan – klubbchef 

3. Lagen. Öka vuxen/föräldraengagemanget runt våra lag, genom att han en rekommenderad 

lagorganisation på plats – ungdomsansvarig 

4. Medlemsinformation. Tydliggör för spelare, föräldrar och ledare vad det innebär att vara 

medlem i Hyllie IK – både kravställning, ekonomiskt och vad det genererar samt hur vi 

säkerställer och följer upp på detta – klubbchef 

5. Personalutveckling. Kontinuerligt arbeta för en utveckling av personal på kansliet, samt för 

ledarna i föreningen – klubbchef och styrelsen 

 

Områdesbevakning 

Fortsätta vår dialog med klubbar och föreningar runt om oss för att på så sätt försöka få till ett 

samarbete som gynnar alla parter:  

1. Fotbollsföreningar i närområdet – klubbchef 

2. Andra ideella föreningar i närområdet – klubbchef  

 

Utöver dessa fokuspunkter så fortsätter vi att jobba efter våra värdegrunder 

• Gemenskap - genom att delta i Hyllie IK känna gemenskap i ditt lag och i din förening 
 

• Glädje - genom ditt idrottsutövande känna glädje i varje aktivitet du deltar i med Hyllie IK 
 

• Stolthet - känna stolthet över att representera och vara medlem i Hyllie IK. 
 

• Prestation - att utvecklas genom att prestera på och utanför planen. 
 

 

/ Thomas Ljungdahl 


