BP-MALLEN
En vägledare för BPs ledare, spelare och föräldrar
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INLEDNING
IF Brommapojkarna är Europas största fotbollsförening. Ingen annan har
så många spelare och antal lag i seriespel. Vår verksamhet omfattar idag
ca 4 000 spelare, varav ca 1 000 flickor och 3 000 pojkar, och drygt 700
ideella ledare fördelade på drygt 260 lag.
Föreningens storlek är ett resultat av vårt mångåriga och långsiktiga arbete
med barn- och ungdomsidrott, samt vår unika modell att välkomna alla
som vill spela fotboll och samtidigt erbjuda elitförberedande utbildning 		
för blivande yrkesspelare.
BP-mallen ska ses som ett stöd och ett regelverk för alla som är engagerade
inom BP:s ungdomsverksamhet – spelare, ledare och föräldrar.
Vi hoppas att BP-mallen ger dig vägledning i hur verksamheten ska bedrivas
i stort och smått.
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Värdegrund & Vision
Värdegrund

Vision

• IF Brommapojkarna välkomnar alla som vill
uppleva fotbollens glädje och gemenskap.

• Vår vision är att vara den ledande ungdomsföreningen inom svensk fotboll, både på pojkoch flicksidan. Det blir vi genom att förena
bredd- och elitverksamhet.

• I BP ska ingen behöva känna sig utanför oavsett ålder, kön, religiös tro, etnicitet eller
sexuell läggning.
• I BP har vi nolltolerans mot mobbning, rasism,
fusk, dopning och användande av droger.
• I BP respekterar vi motståndare, domare och
andra inblandade vid våra matcher.
• I BP tar vi ansvar för alla individer. Genom att
inspirera och uppmuntra lär vi ut sportsligt
uppträdande och hur man umgås i grupp.
Att fostras i idrottens samhörighet innebär att
våra barn och ungdomar växer och utvecklas,
inte bara som fotbollsspelare utan också som
människor. Därigenom gör föreningen en 		
viktig samhällsinsats.

• Genom att ge flickor och pojkar samma
möjligheter till deltagande och utveckling skall
vi bidra till en jämställd idrottsrörelse.
• Den breda barn- och ungdomsverksamheten
som samlar tusentals spelare ska erbjuda glädje,
gemenskap och personlig utveckling utifrån var
och ens talang och ambition. Och vi ska bidra
till att fler fortsätter med sin idrott så länge som
möjligt, till gagn för folkhälsan.
• Vår akademi skall erbjuda den bästa utbildningen
i landet för blivande elitspelare.
• Våra seniorlag skall erbjuda talanger en möjlighet
till spel på elitnivå.
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Att spela i BP
Som spelare i BP har du stora möjligheter att
utvecklas både som spelare och som människa.
Du kommer att få uppleva gemenskap med
kompisar som delar ditt intresse. Tillsamman
kommer ni att få glädjas över framgångar och
lära er hantera motgångar.

Rutiner

Ledarna i föreningen har uppdraget att stödja
dig i din utveckling. Därför är det viktigt att du
lyssnar på ledarnas råd och instruktioner.

• Kom på utsatt tid för samling vid varje träning
eller match.

Uppträdande

• Du, eller förälder, ska meddela din ledare i god tid
om du är förhindrad att delta.

Som spelare i BP förväntas du vara en ambassadör
för föreningen och alltid uppträda enligt föreningens
värderingar. Tänk på att du ses som representant
för föreningen så snart du har BP:s profilkläder på
dig - detta oavsett om du är på väg till träning/match
eller om du använder kläderna i andra sammanhang.
Som spelare i BP har du ett ansvar att alltid följa
föreningens värdegrund. Det gäller såväl vid match
som i hantering av t ex sociala medier.
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Som spelare har du ett eget ansvar för att träningar
och matcher ska bli så givande som möjligt. Därför
är det viktigt att du är väl bekant med nedanstående
rutiner. (I de yngsta åldrarna krävs naturligtvis att
föräldrar eller andra vuxna hjälper till.)

• Se till att du har med dig rätt utrustning vid 		
varje tillfälle.

• Bär alltid föreningens profilkläder vid lagaktiviteter.
• Visa alltid hänsyn till andra lag och håll dig på
avstånd från planen tills din träningstid börjar.
• Tänk på att ”som man tränar spelar man”. Gör alltså
alltid ditt bästa även på träning.
• Heja alltid på föreningens spelare, både i ditt egna
lag och i andra BP-lag, såväl i med- som motgång.

Från lek till tävling

Barn- och ungdomsfotboll ska i första hand ge alla möjlighet
att spela fotboll i den utsträckning som de vill, och få uppleva
glädje och gemenskap. Målsättningen är att alla ska utvecklas
personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar,
samt få ett livslångt fotbollsintresse.

BP-MALLEN
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5 – 7 år: Knattefotboll

8 – 9 år: Spel 5 mot 5

Våra knattar ska leka och lära sig spela fotboll.
Fokus ligger på att det ska vara roligt att spela
fotboll, och därmed öka intresset för vår sport.
Modellen kan beskrivas som leka – spela – lära.

Det viktigaste är fortfarande att barnen ska få uppleva
fotbollsglädje. Mesta tiden ägnas åt teknikövningar,
som t ex bollmottagning och att utmana, finta,
dribbla och att komma till avslut. Alla spelare ska
få testa alla positioner, även att spela målvakt.

Vi tränar grundläggande teknik: driva med bollen
på olika sätt, använda olika delar av foten,
komma till avslut m m. I den yngsta åldersgruppen
genomförs endast internmatcher i form av
smålagsspel. Det är viktigt att alla spelare får 		
testa alla positioner i laget.

Föreningen rekommenderar att laget spelar max tre
matcher på två veckor. Det är viktigt att alla spelare
som är kallade till match, och som deltagit i träningar,
får spela minst halva matchtiden.
Enligt Svenska Fotbollförbunds (SvFF) rekommendationer
ska inte resultat eller tabeller redovisas i denna ålder.
Laget tränar en till två gånger i veckan.
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10 – 12 år: Spel 7 mot 7

13 – 14 år: Spel 9 mot 9

Alla spelare ska fortfarande få testa alla
positioner i laget. Fortsatt fokus på färdigheter
som att driva, vända, finta och dribbla. I denna
ålder läggs också större vikt vid speluppbyggnad
och kontring liksom återerövring av bollen och
grunderna i försvarsspel.

Samtliga delar inom anfalls- och försvarsspelet
tränas. Ökat fokus på speluppfattning och förmåga
att lyfta blicken och se spelet bl a för att behärska
spel på större yta.

Genom lekar och spel övas fysiska grundkvaliteter, framför allt koordination och rörlighet.
Föreningen rekommenderar att laget spelar max
tre matcher på två veckor. Det är viktigt att alla
spelare som är kallade får spela halva matchtiden, förutsatt att spelarna är med på 		
träningar mellan matcherna.

För förbättrade fysiska egenskaper används den
egna kroppen som belastning i övningarna. Det
är fortfarande viktigt att alla kallade får speltid i
matchen, förutsatt att de deltagit i träningar.
Spelarna bör fortfarande få testa att rotera 		
mellan olika positioner.
Laget tränar två till fyra gånger per vecka.

Enligt SvFF:s rekommendationer redovisas inte
matchresultat eller tabeller i denna ålder.
Laget tränar två till tre gånger i veckan.
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15 – 19 år: Spel 11 mot 11
Träning för att prestera i alla matcher. Nu läggs större vikt vid spelförståelse och
taktiskt kunnande. Fysträning i den här åldern syftar till förbättrad snabbhet,
styrka och uthållighet.
Det är fortfarande viktigt att alla kallade spelare får speltid i matchen, förutsatt
att varit med på träningar. Det är också viktigt att alla spelare får starta spela i
matcher. Spelarna ska vara bekväma med att spela på åtminstone två positioner.
Ledarna ska betona vikten att spela för laget.
I denna ålder bör man träna två till fyra gånger i veckan.
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Matchning
Matcher är en del av spelarutbildningen och en
möjlighet att få träna sina färdigheter i skarpt
läge. Därför ansluter sig BP till den s k Speloch startgarantin, som innebär att alla som är
kallade till match även får spela i matchen och
att alla spelare regelbundet under året ska få
spela från start.
Ledaren är ansvarig för att ta ut spelare
till match. Alla kommer inte att ha samma
uppfattning som ledarna om vilka spelare som
ska starta matchen. Det finns ingen anledning
att ifrågasätta ledarens val, men som spelare
har du alltid rätt att få en förklaring.
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Att vara förälder 		
till BP-spelare
Föreningens verksamhet bygger till stor del
på ideellt engagemang från föräldrar till våra
barn och ungdomar. Ofta har föräldrar viktiga
roller i föreningen, inte minst som ledare.
Som förälder till barn i BP förväntas du stödja ditt
barn för att fungera i sitt lag. Speciellt de första åren
behöver barnet en hel del hjälp. Många kan intyga
att det också berikar dig som förälder då du genom
fotbollen får lära känna barnets kompisar, och ofta
byggs en gemenskap upp mellan föräldrarna till
barnen i laget.
När nya lag startas hålls föräldramöten där vi
berättar om föreningen och går igenom de
viktigaste delarna i BP-mallen.
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Att tänka på vid träning och match
Hjälp ditt barn genom att:
• Få barnet att komma i tid till träningarna.
• Se till att barnet tar med sig rätt utrustning.
• Få barnet att avstå träning och match vid
sjukdom eller skada. Annars kan det ge allvarliga
konsekvenser för barnets hälsa.
• Meddela lagets ledare om barnet är förhindrad att
delta i träning eller match.
• Hjälp barnet att planera andra aktiviteter och
läxläsning utifrån kända tidpunkter för träning
och match.

BP-MALLEN
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Uppträdande vid match
• Under inga omständigheter blanda
dig i tränarens arbete eller ropa
instruktioner till spelare.
• Kritisera aldrig domarens beslut!
• Det är roligt att vinna. Men prestation
och utveckling är viktigare än resultat.
• Som publik står du på den långsida där
ledare och avbytare inte är.
• Heja, hurra och uppmuntra spelarna.
Men överlåt coaching till tränare 		
och ledare.
• Uppmuntra inte bara ditt eget barn
utan hela laget vid match, i med- 		
och motgång.
• Var en god förebild för barnen genom
att själv uppträda sportsligt mot
motståndarlag och domare.

Övriga aktiviteter
De flesta lag får tilldelade uppdrag för att hjälpa föreningen. Det kan innebära
att spelarna får äran att vara inmarschknattar eller ansvara för bollservice vid
herr- eller damlagets hemmamatcher på Grimsta IP, eller att föräldrar behövs
som publikvärdar. Dessa uppdrag skickas till respektive lagledare och fördelas
bland föräldrarna. Kom ihåg att ett solidariskt föräldraengagemang är en
förutsättning för att BP:s verksamhet ska fungera.
Det är viktigt att du som förälder deltar i lagets föräldramöten och tar del av
ledarnas och föreningens information.
BP ser gärna att du som förälder tar del av föreningens hemsida www.bpfotboll.se
och följer oss på sociala medier. Och naturligtvis är du varmt välkommen att
följa BP:s herr- och damlag på Grimsta IP. Ta gärna med släkt och vänner. 		
För föreningens representationslag betyder det mycket att få stöd från
läktarna och för ungdomsspelarna är det viktigt att få förebilder.

13

BP-MALLEN

Vi är BP - Europas största fotbollsförening

Att vara ledare i BP
BP erbjuder dig som ideell ledare berikande
gemenskap med barn och ungdomar. Ledarnas
engagemang bygger på ett stort intresse för
barnidrott och självfallet för fotboll.
Att vara ledare för barn och ungdomar innebär också
ett stort ansvar. BP ställer höga krav på sina ledare på
alla nivåer. För att leva upp till kraven behöver varje
ledare följa riktlinjerna här nedan.

Allmänt
Ledarna ska:
• Alltid sätta spelarnas bästa i första hand.
• Ha kunskap om och följa föreningens värdegrund.
• Tillse att hämtning av spelare efter aktivitet
sker på ett betryggande sätt, d v s att inga barn
lämnas ensamma.
• Alltid bära BP:s profilkläder de tillfällen då
föreningen representeras.
• Delta på ledarträffar och BP-dagen (om aktuellt).
• Se till att föräldramöte genomförs minst en 		
gång per år.

Träning
Ledare ska sträva efter att planera träningarna
i förväg. Till hjälp för att hitta lämpliga övningar
och träningsinnehåll tillhandahålls det digitala
verktyget Supercoach.
Några saker att tänka på:
• Hälsa välkomnande på spelarna när de kommer.
Alla spelare ska känna sig sedda och välkomna.
• Se till att kläder, väskor och annan utrustning
är i ordning.
• Berätta om vilka moment som ingår i dagens
träning och vad de syftar till.
• Avsluta med samling och summering ”vad har
vi lärt oss idag?”.
14
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Match
Ledarna ska ansvara för att samtliga spelare får
matchtid. Riktlinjen är att över tid ska total speltid
vara rättvist fördelad. Att tänka på vid match:
•

Hälsa på motståndarna och domarna, 		
och tacka efter matchen.

•

Uppmuntra dina spelare!

•

Det är absolut oacceptabelt att protestera 		
mot domare eller motståndare. Ledarna ska
istället stötta domaren i dennes uppdrag 		
att leda matchen.

Ledarnas ansvar
Det är ledarnas ansvar att skapa en sund och
utvecklande miljö i respektive lag. Här är några
viktiga saker att tänka på:
•

Det är roligt att vinna och naturligtvis ska alla
lag försöka prestera så bra som möjligt i varje
match. Men ledarna ska sätta lagets och
spelarnas individuella utveckling före resultat.

•

Se till att få en personlig kontakt med spelarna
gällande deras välmående och trygghet i laget.

•

Det är viktigt att spelarna får konstruktiva råd
och bedömningar för att hjälpa individen och
laget att utvecklas.

•

Föregå med gott exempel! Barnen gör inte som
vuxna säger, utan de gör som vuxna gör.

•

Skapa gemenskap inom laget genom att lära
barnen att ta hänsyn, att respektera varandra
och ta ansvar.

•

Utvecklingssamtal med alla spelare bör ske 		
minst en gång per år.

För barnens trygghet ska samtliga ledare inom
BP återkommande för Sportkontoret uppvisa
utdrag ur belastningsregistret. Registerutdrag
beställs enkelt och kostnadsfritt här:
www.polisen.se/tjanster-tillstand/
belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontaktmed-barn
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Ledarutbildning
Som ledare i BP erbjuds du möjligheter att utveckla dina kunskaper för att bli en
bättre tränare och/eller lagledare. Dessa utbildningar kan delas in i fyra block:

Interna utbildningar
• Föreningens egna utbildningar fokuserar på olika moment som du som ledare
stöter på. Innehållet är anpassat till vilken ålder och vilken utvecklingsnivå
dina spelare befinner sig i.

Föreläsningar
• Fokuserar på ett specifikt ämne eller område inom ledarskapet. Föreläsarna
kan både vara interna eller externa.

Supercoach
• Genom det digitala verktyget Supercoach får alla BP-tränare tillgång till ett
stort utbud av övningar samt färdiga, åldersampassade träningsprogram.

Svenska Fotbollförbundets och/eller Stockholms Fotbollförbunds utbildningar
• Alla ledare i BP har möjlighet att följa SvFF:s utbildningsstege. Önskemål om
utbildning inom SvFF ska lämnas till föreningens sportkontor för godkännande.
SvFF:s skrifter ”Fotboll - Spela Lek och Lär” samt ”Spelarutbildningsplan” finns
på förbundets och BP:s hemsida och är basen för all utveckling av spelare 		
och ledare i BP.
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Ordning och reda 		
i föreningen
BP är en mycket stor förening med spännvidd
från knattar till unga vuxna, från baslag till
elitförberedande lag i många åldersklasser. 		
För att organisationen ska fungera finns ett 		
antal regler som måste följas av alla:
• Spelare tillhör föreningen, inte specifika lag.
Föreningens sportkontor avgör i vilket lag en
spelare ska spela. Detta sker i samråd med
spelaren, spelarens familj och inblandade lag.
• Aktiv rekrytering av spelare från andra lag är
inte tillåtet. Det gäller även av spelare från
andra BP-lag. Om en spelare/spelarens familj
vill byta lag inom BP ska föreningens sportkontor
kontaktas innan några andra diskussioner inleds.
• Under utomhussäsongen april – oktober tillåts
i princip inte spelare att byta lag inom BP.

• Inlåning av spelare från andra BP-lag får endast
ske när laget saknar nödvändigt antal spelare för
att kunna genomföra match. Inlåning ska inte ske i
syfte att förstärka laget.
• Om ett lag har behov av att låna in spelare ska
tränare/ledare från det aktuella laget först
kontaktas. Spelare får ej kontaktas direkt!
• Spelare från akademilag ska ej lånas ut till baslag.
• Deltagande i cuper och eventuella träningsläger
tillkommer vartefter spelarnas ålder stiger.
BP håller på principen att alla spelare i laget ska
kunna delta i alla aktiviteter. Därför ska ekonomisk
återhållsamhet eftersträvas när cuper och
träningsläger planeras i det egna laget. 		
Finansiering av cuper och läger bör ske genom
gemensamma aktiviteter för alla i laget eller
kollektivt på annat sätt.
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BP-modellen
BP är en förening öppen för alla. Inom BP finns
utrymme för spelare med olika färdighet och
behov av ledare med olika grad av engagemang.
Att hitta rätt ambitionsnivå utifrån barnets
eget intresse kan jämföras med nivåindelning i
andra sammanhang. T ex nivåindelning i StFF:s
seriesystem med S:t Erikscupens olika nivåer.
Det handlar om att alla ska få möjlighet att
utvecklas efter sina talanger och sin ambition.
Föreningens mångåriga erfarenheter har gjort oss
övertygade om att en nivåanpassad verksamhet
är det bästa sättet för spelarna att utvecklas
långsiktigt och för att ge alla chansen att spela
fotboll så länge som möjligt.
Därför är det grundläggande för BP att erbjuda
tusentals ungdomar plats i våra baslag,
samtidigt som vi bedriver elitförberedande
utbildning i vår akademi.
Vår målsättning är att fler ungdomar ska få en
bra fotbollsutbildning och därför arbetar vi 		
med fortbildning av våra ledare och tränare. 		
En viktig komponent i detta är Supercoach, 		
18

som tillhandahåller ett lättillgängligt stöd för 		
våra tränare.

Extra träning
Utöver träning med sitt lag erbjuder BP ”Spela Meraträning” för spelare och lag samt camper. Där ges
spelarna möjlighet att utvecklas av välutbildade
instruktörer. Innehållet baseras på BP:s erkända
träningsmetodik för att utveckla individuella
färdigheter och taktiskt kunnande. Tränarna är
specialiserade inom olika tekniska, taktiska, 		
mentala och fysiska områden.
Spela Mera-träningar för enskilda spelare eller
lag erbjuds under vår, höst samt vintersäsong.
Våra camper genomförs under skolloven. (Se BP:s
hemsida för kostnader och tidsperioder.)

Knatteskolan
Det är i knatteskolan allting börjar. Knatteskolan är
öppen för alla barn i åldern 5 – 7 år. Barnen delas
in i grupper efter vilken skola och klass de går i.
Knatteskolan startar i april och pågår utomhus till
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Översikt av lagstrukturen
Från år 2022 kommer de olika lagen att benämnas enligt följande:

Akademi
8-15 år

Utvecklingslag
8 – 15 år

Baslag
8 – 15 år

Juniorverksamheten
16 – 19 år

P 2014 A

P 2014 U

P 16 A, P 17 A, P 19 A

F 2011 A

F 2011 U

osv.

osv.

P 2014–3,
P 2014–4,
P 2014–5,
osv.
F 2014–3,
F 2014–4,
F 2015–5,
osv.

Baslag som tidigare årgång
och nummer, t ex P 2005 – 3
osv. resp. F 2005 – 3 osv.

F 17 A, F 19 A
P 15 U, P 16 U, P 17 U, P 19 U

början av oktober, med uppehåll för sommarlovet,
samt inomhus under vintern.

Det betyder att grupperna i Knatteskolan utgör
grunden för indelningen i baslag.

Verksamheten bedrivs på ett stort antal platser
runt om i Västerort, och leds i huvudsak av äldre
ungdomsspelare i föreningen. Betoningen ligger på
lek och syftar till att öka intresset för att träna och
spela fotboll.

Alla spelare betalar en årlig medlems- och
spelaravgift. Det möjliggör för BP att tillhandahålla
utrustning till alla lag i form av matchtröjor,
ledaroveraller, bollar m m.

Inom Knatteskolan brukar det finnas en eller två
träningsgrupper för pojkar som kommit längre i
sin fotbollsmässiga utveckling än sina jämnåriga
kamrater. Dessa träningsgrupper startas av
föreningen, men leds av föräldrar och upplöses
i samband med första lagindelningen för våra
ungdomslag.

Baslag
Våra baslag för barn och ungdomar är och förblir
stommen i BP:s verksamhet. Här finns ca 90 % av
föreningens spelare. Dessa lag leds och tränas av
engagerade föräldrar.
Vid första lagindelningen, d v s inför det år då
barnen fyller 8 år, är ”närhetsprincipen” avgörande.

Till detta kommer kostnader för inköp av BP:s
profilkläder: kortbyxor, strumpor och träningsoverall.
Att spela fotboll medför en del ytterligare kostnader,
varierande efter ålder och lagets ambitionsnivå,
såsom:
•

Domaravgifter i S:t Erikscupen

•

Avgifter och resor till för andra cuper

•

Träningstider inomhus. Och utomhus under
november - mars (Träningstider april – oktober
är gratis.)

•

Träningsläger

Dessa kostnader står laget för via sitt lagkonto.
BP rekommenderar alla lag att inför varje säsong
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ha ett föräldramöte där lagledningen presenterar
en årsplan med tillhörande budget. Därefter
ansvarar lagets kassör för att ta in den avgift som
bestäms från respektive familj.
Många lag lyckas också ta in en sponsor för det
egna laget. Det är naturligtvis utmärkt, men
observera att varje sponsor måste godkännas
av Sportkontoret! (Det är nödvändigt för att inte
någon sponsor ska stå i strid med föreningens
olika avtal.)

Akademilag
Syftet med BP:s akademiverksamhet är att
utbilda spelare för en möjlig yrkeskarriär inom
fotbollen, och att på sikt kunna trygga återväxten
i föreningens seniorlag. Ungdomar i akademin ska
därför utbildas för att klara av spel på elitnivå i
distriktslag såväl som ungdomslandslag.
Akademilagen tränas av välutbildade tränare,
avlönade av föreningen.
Bedömningen av vilka pojkar som är lämpliga att
ingå i de yngsta akademilagen sker hösten inför det
år de fyller 8 år. För flickor sker det hösten innan
de ska fylla 11 år. Akademilagen är inte ”stängda”,
utan spelare tillkommer och lämnar beroende på
individuell utveckling.
Alla spelare i akademin utvärderas kontinuerligt
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och platsen i laget gäller årsvis. Dock sker ingen
förflyttning av spelare normalt under de två första
åren efter lagindelningen. Om spelare lämnar
akademiverksamheten erbjuds de utan undantag att
fortsätta spela fotboll i annat BP-lag.
När det gäller rekrytering av spelare från andra
föreningar följer vi StFF:s bestämmelser att inte
aktivt rekrytera spelare före november månad det år
spelaren fyller 14 år.
För spelare i akademilag tillkommer en extra avgift
för att täcka lönekostnader för tränare samt större
materialkostnader.

Utvecklingslag
För att hitta lämplig miljö för spelare med hög
ambition att utvecklas har BP också utvecklingslag i
samma årskullar som akademilagen. Utvecklingslagen
erbjuder plats för spelare som står nära akademin, har
hög ambition med sin fotboll och stor potential.
Utvecklingslagen jobbar nära Akademin och har bl
a möjlighet till rotationsträning och matchspel med
motsvarande akademilag. Utvecklingslagen kommer
att ha en övergripande planering som fastställs av
Sportkontoret.
Även för spelare i utvecklingslagen tillkommer en
extra avgift, dock lägre än akademiavgiften.

Vi är BP - Europas största fotbollsförening
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Den här nya versionen av BP-mallen fastställdes av
IF Brommapojkarnas styrelse i december 2021. Det är
den tredje versionen av BP-mallen. Den första skrevs
2006 och den andra 2015.

BILAGOR
Dessa dokument finns på BPs webbplats.
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