
Hyllie IK U15  
2015 

Malmö, december 2014 
 
 

”Med glädje kommer resultat, och med resultat kommer glädje” 
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U15 Truppen 

•  18 registrerade pojkar -00 med hög träningsnärvaro 
•  23 registrerade pojkar -01 med varierande 

träningsnärvaro 
•  2 lag i seriespel i P15 

–  1 lag i svår serie (Skåne C eller SvA) 
–  1 lag i lätt serie (anmäler oss i den lättaste serien) 

•  En träningsgrupp som delas efter nivå vid behov 
•  De som vill något med sin fotboll kommer att erbjudas 

möjligheten att utvecklas 
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Ledarstab U15 

•  Huvudansvarig	  tränare	  –	  Olof	  Persson	  
•  Matchansvarig	  lag	  1	  –	  Olof	  Persson	  
•  Matchansvarig	  lag	  2	  –	  Artur	  Michalowski	  
•  Assisterande	  tränare	  i	  staben	  –	  Mikael	  Åberg,	  Kasper	  (ny)	  och	  

Thomas	  Hansson	  	  
•  Målvaktstränare	  (1	  Omme/vecka)	  –	  Markus	  Dubré	  
•  Fysioterapeut	  Claus	  Ziegler	  	  
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Omställningar	  

Utbildningsfokus 2015 
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RN	  
RN	  Anfallsspel	   Försvarsspel	  

Kontring	  Uppbyggnad	   Förhindra	  
uppbyggnad	  

Återerövring	  
av	  bollen	  

”Målsä'ningen	  är	  a'	  vara	  bekväm	  i	  e'	  utvecklat	  possessionspel	  och	  a'	  
ha	  god	  förståelse	  för	  kollek<va	  metoder	  i	  vårt	  försvarsspel”	  



Matchning 

•  Alla	  som	  tränar	  ska	  kunna	  få	  spela	  match	  därför	  har	  vi	  2	  lag	  
•  Spelare	  har	  olika	  ambiOonsnivåer	  som	  främst	  kan	  mätas	  i	  

träningsnärvaro	  
•  Om	  man	  inte	  har	  en	  hög	  träningsnärvaro	  är	  det	  svårt	  aX	  ta	  Oll	  

sig	  utbildningen	  i	  vår	  verksamhet	  och	  då	  får	  man	  spela	  match	  
vid	  behov	  

•  LaguXagning	  kommer	  aX	  ske	  baserat	  på	  träningsnärvaro	  först	  
och	  sedan	  nivå	  

•  Några	  spelare	  kommer	  kanske	  aX	  dubblera	  
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Cuper  

•  Skånecupen	  P14	  –	  1	  lag	  
•  KrisOanstad	  Arena	  Cup	  P14	  –	  1	  lag	  
•  BIF-‐cupen	  –	  1	  lag	  (preliminärt)	  
•  Cup	  Denmark	  –	  1	  	  eller	  2	  lag	  (preliminärt)	  
•  Eskilscupen	  1	  lag	  (preliminärt)	  
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