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INFORMATION INFÖR 2023 – TJEJAKADEMIN F17 

 
2023 blir år två för tjejakademin och nu blir vi ett F17-lag. Truppen består idag av 17 spelare men vi 
hoppas få in några till spelare till laget. Vi kommer fortsätta med stort fokus på utveckling men 
också med ett tydligare fokus på att ”tävla” både när det gäller träning och match. Vi önskar att den 
hög träningsnärvaro från 2022 håller i sig och att alla spelare alltid förbereder sig väl och gör sitt 
yttersta på match och träning. Förutom träning och match kommer laget och föreningen fortsätta 
att ordna aktiviteter kopplat till att förbättra den mentala hälsan och motivationen. Vi ser fram 
emot ännu ett lärorikt och roligt fotbollsår 2023 tillsammans med våra duktiga och härliga spelare. 
Nytt för i år är att varje spelare måste ta mer eget ansvar.  
 
Uppehåll från träning 
Uppehåll veckorna: 1, 2, 28, 29, 30, 51, 52. Men veckorna 1 och 2 ansvarar man själv för sina fyspass. 
Höst-, sport- och påsklov tränar vi om tillräckligt många är hemma. 
 
Träningsflit 
Vi kommer att från och med nästa säsong träna fyra gånger i veckan (två till tre under lågsäsong). Det 
kan också bli så att spelarna får ansvara för viss egen träning. Vi har en önskan om 75% 
träningsnärvaro för att vara garanterad speltid i match.  
 
Sjukdom eller skada 
Håller man på att bli sjuk eller har en skada så meddela oss ledare i god tid innan träning och match så 
vi kan hitta ersättare. Vid lättare sjukdom eller skada önskar vi ändå att spelare närvarar på träningar 
för att hjälpa till, lyssna på genomgångar och på annat sätt stötta sina lagkamrater.  
 
Vett och etikett i samband med träning 
• Vi svarar alltid i god till på kallelser. 
• Vi hälsar på varandra. 
• Vi hjälper till att ta ut och in träningsutrustning. 
• Vi håller rent i omklädningsrummet. 
• När någon pratar lyssnar vi och tittar på den personen. 
• Vi klagar inte på våra lagkompisar eller skyller inte ifrån oss. 
• Vi eftersträvar att göra övningar med olika spelare från träning till träning. 
• Spelare ska alltid få chansen att prata och komma med reflektioner i samband med träning. 
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Slarva aldrig med uppvärmningen 
Ju äldre ni blir desto viktigare är det att värma upp kroppen innan träning och match. Hela kroppen 
ska värmas upp från nacken ner till tårna. Uppvärmning betyder inte stretcha utan rörlighetsövningar. 
Stretcha och jogga ner gör vi efter träningen. Exempel på övningar är olika typer av pendlingar med 
ben och armar, tåhävningar, höga knän, benböj, utfall, etc. Extra viktiga områden att värma upp är 
ljumskar, framsida och baksida lår samt vader och fotleder samt nacke och rygg. 
 
Knäkontroll 
Träningsprogrammet Knäkontroll har lett till betydligt färre skador inom damfotbollen. Efter att 
Knäkontroll blev obligatoriskt i tränarutbildningen har antalet knäskador inom damfotbollen minskat 
med 21 procent. Vi fortsätter med våra knäövningar i samband med uppvärmning så som; hoppa på 
ett ben, ”skridskohopp”, grodhopp, upphopp, utfall, sidledshopp, riktningsförändringar etc 
Läs mer på: http://knäkontroll.se om ni vill lära er mer om detta område. Känkontroll kan ni även 
köra extra hemma. 
 
Styrka och kondition 
Under vintermånaderna kommer vi detta år att komplettera våra vanliga fotbollsträningar med extra 
styrketräning och konditionsträning. Alla spelare bör själva under ”lågsäsong” komplettera 
fotbollsträningarna med löpträning. I samarbete med Crossfit Ängelholm kommer vi få en bra 
introduktion till hur vi blir starkare, snabbare, explosivare och hur vi kan förebygga skador. De 
kommer också ta fram ett träningsprogram vi ska följa under vintersäsong. 
 
Gymkort 
Vi har lyckats få till ett samarbete med det nya gymmet på ÄHLM Arenastad som ligger mellan 
Fridhemsparken och Catena Arena. Där ligger även Engelholms Fysioterapi som vi kan få hjälp av vid 
skador (men ni måste först prata med oss ledare innan ni kontaktar dem). Ni får köpa ett gymkort som 
ni kan använda även utanför fotbollen. Gymkortet gäller från november till mars. När man tränar på 
sin fritid på gymmet är det under eget ansvar. Tänk på att träna rätt och försiktigt i början. Fokusera 
på era rörelser och tekniken. Mycket kan gå fel i ett gym som kan leda till skador om man inte tänker 
på sin och varandras trygghet. 
 
 
 



Viktig information till spelare och föräldrar i Ängelholms FF F17 
 

Sidan 3 av 6 
 

 

 
Individuella samtal 
Under vintersäsongen kommer vi ha individuella samtal med alla spelare. Där vi stämmer av läget 
med spelaren och pratar om hur just den personen mår, känner inför säsongen och ser på sin fotboll. 
Samt hur spelaren kan och vill utvecklas. 
 
Vi tränar som vi spelar match 
Vi tränar utan smycken och med benskydd. Samma regler som på match. Vi vill inte att någon skadas. 
Använd inte mobilen 15 minuter innan träning och match. I stället ska ni fokusera på era lagkompisar, 
träningen eller matchen som väntar. Helt okej att ha med mobilen med sätt på ljudlös och förvara i era 
väska eller ledarnas väska. 
 
På träning och match ska vi ALLTID: 
• KÄMPA 
• VILJA VINNA 
• KUNNA TA INSTRUKTIONER 
• KUNNA TA KRITIK 
• ALLTID GÖRA SITT BÄSTA 
• FRÅGA NÄR MAN INTE FÖRSTÅR 
 
Träningsmatcher vinter 2022/2023 
Under nov-mars kommer vi att ha ett antal träningsmatcher, främst på helger. Vi vet redan flera lag 
som vill fortsätta ha ett bra samarbete med oss gällande vänskapsmatcher. 
Förslag: 
Träningsmatch 1 – 10 december 
Träningsmatch 2 – 21 eller 22 januari 
Träningsmatch 3 – 11 eller 12 februari 
Träningsmatch 4 – 11 eller 12 mars 
 
Fyll på med energi 
Det är viktigt att sova, äta och koppla av. Se till att du får tillräckligt med sömn och att du äter 
ordentligt i samband med alla måltider och att du direkt efter träning äter något. 
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Aktuella cuper 2023 
Vi kommer fortsätta med så mycket cupspel som möjligt. Olika syften för olika cuper kommer även 
gälla under 2023 ibland är det fullt fokus på att tävla och prestera, andra gånger är det att testa och 
våga utmana sig själv. Cuper är dyrt men ger väldigt mycket både socialt och spelmässigt så vi hoppas 
att alla kan och vill följa med även om det kommer vara en kostnad för att medverka. 
Cuper som kan bli aktuella att delta i: 
 
Future Cup 8-10 april, Göteborg 
Aros Cupen 16-19 juni, Västerås 
Örebrocupen 16-18 juni, Örebro 
Gothia Cup 16-22 juli, Göteborg 
Eskilscupen, 4-6 augusti, Helsingborg 
Rekarne Girls Cup, Eskilstuna (höst) 
Scandic Växjö Sparken, Växjö (höst) 
 
Träningshelg 
Under en helg under våren siktar vi på att ha en träningshelg. Preliminärt datum 25-26 mars. 
 
Ledare 
Vi ledare Julia, Susanne och Fredrik kommer fortsätta även 2023. Henrik kommer kliva tillbaka lite 
men finnas med i bakgrunden, Tobbe däremot har slutat under hösten. Julia har fortsatt huvudansvar 
för träning och matcher. Önskas information eller om ni har frågor så tveka inte att prata med någon 
av oss ledare.  
 
Seriespel, DM och samarbete 
Vi kommer spela i Skåneserien F17, serien startar i början på april. Vi spelar även F16 DM med start i 
mars. Vi kommer även under 2023 att ha ett nära samarbete med det nya akademilaget F15. Detta kan 
innebära helt gemensamma träningar eller att några spelare åt gången tränar med respektive lag. 
Utbyte i samband med match kommer också ske med båda lagen. 
 
Bortamatcher och mat 
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I samband med bortamatcher vill vi att spelarna själva tar med sig lämplig mat eller mellanmål 
beroende på hur länge vi är borta. Viktigt att kunna fylla på med rätt energi före och efter matcher. Vi 
kommer endast i undantagsfall stanna och äta på restaurang. 
 
Hjälp med försäljning 
Laget kommer att behöva hjälpa till med försäljning under året för att få in pengar till laget och 
föreningen. Vi är mycket tacksamma om flera föräldrar kan hjälpa till med att organiserad detta. 
Eftersom pengarna som vi tjänade på att arrangera Sisters Football Cup nu är slut så är alla typer av 
bidrag så som sponsring eller idéer på enklare arbetsuppgifter för laget eller försäljning välkomna. 
 
Hjälp med bemanning 
Spelare och/eller föräldrar kommer att behöva hjälpa till med bemanning i samband med matcher på 
Idrottsplatsen och Fridhemsparken även fortsättningsvis. 
 
Hjälp med lagaktivitet 
Utöver träning, match och cupspel så tycker vi om att spelarna ibland bara får vara med varandra 
under lättsamma former som inte är förknippade med tävling och prestation. Därför skulle vi 
uppskatta om några föräldrar eller spelare själva kan ordna någon enklare lagaktivitet. Det ska inte 
vara något kostsamt eller något som tar lång tid. T ex en brunch, grillning eller bara en promenad med 
lite efterföljande fika. Hör av er till oss ledare om ni kan tänka era att hjälpa till med detta. 
 
Hjälp med körning till bortamatcher 
När vi använder ÄFF-bussarna dras bränslekostnaden från vårt lagkonto. Därför önskar vi att fler 
föräldrar engagerar sig och kör till våra bortamatcher. Alternativt kommer vi ta ut en separat kostnad 
per spelare för bränslekostnader i samband med borta matcher. 
 
Publik 
Laget uppskattar att vi har börjat få mer publik på våra matcher. Stort tack för stödet. Vi hoppas ni 
kommer att fortsätta och heja på våra duktiga fotbollsspelare. Tänka på att det är ni föräldrar som 
hejar och tränarna/ledarna som ger instruktion och coachar laget. Ibland får spelarna speciella 
instruktion där det handlar om att våga och testa något nytt. Då krävs det att vi också låter dem göra 
fel och få misslyckas för att nästa gång lyckas. Vi jobbar med att utbilda spelare och att vinna till varje 
pris är inte det viktigaste i varje match. 
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Tips 
Följ oss i ”Min fotboll-appen” och på Instagram samt prenumerera på vår kalender på lagsidan på 
https://www.angelholmsff.se 
 
 
Med vänliga hälsningar och med stor förhoppning om ännu ett roligt fotbollsår 
 
Julia, Susanne, Fredrik och Henrik 


