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Järlas väldigt snart nyaste lag, 07-orna! 

Välkomna till årets andra föräldrainformation!  
 

Vem är Järla? 
Järla IF FK är alla ni ser på planen men även ni som föräldrar, vi tillsammans! 

Vi är en ålderstigen förening och firar 100 årsjubileum i år! 13 september kommer vi har kalas här på 

Nacka IP! 

Vi har vår huvudsakliga verksamhet här på Nacka IP, men även på andra fotbollsplaner i Nacka 

Kommun och på vintern i kommunens gymnastik och sporthallar. Vårt kansli ser ni bakom er, där det 

sakta men säkert tar form till ett härligt Järlafäste!  

Ni är under en tid framöver en för föreningen, viktig länk och den bästa supporten i ditt barns 

fortsatta fotbollsutövande. – Vi som förening behöver dig! 

Vi som står här är; Catharina Conrad, har ett (har haft tre) barn i föreningen och varit aktiv ledare i 14 

år och är även heltidsanställd i föreningen som Föreningskonsulent, så självklart brinner jag för det 

här! 

Fredrik Bjurhult, har tre barn i föreningen, har varit aktiv ledare i Järla sedan 2008 då F01 startade sin 

lagverksamhet och är även heltidsanställd i föreningen som klubbchef. 

Historia, nu och framtiden 
Järla har haft knattefotbollsskola sedan tidigt 70-tal och den har i alla tider legat på tisdagar kl 17-18 

så det är en stark tradition. Verksamheten har vuxit otroligt mycket de senaste åren, 2008 var det ett 

snitt på 48 barn/ggn och nu är det ett snitt på 113 barn/ggn och vi har utökat även med torsdagar 

som alternativ. 

Era barn har kanske varit med flera terminer i knattefotbollen eller är helt nya i verksamheten. Några 

har kanske äldre syskon som spelar fotboll i Järla. Många är kanske aktiva inom andra idrotter också. 

Det tar ett tag innan man lär känna den verksamhet där man har sina barn. Därför tycker vi det är 

viktigt att ni är med varje tisdag och att vi träffar er. Ni är viktiga för föreningen och framförallt för 

era barn och deras framtida fotbollsresa som vi vill att ni ska göra tillsammans med dom.  Vi har alla 

olika förväntningar och vad vi kan göra för att möta era förväntningar det är att informera om vår 

verksamhet och om hur vi tänker fotboll.  
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Våra ungdomsledare är aktiva fotbollsspelare själva eller har varit, dom går en obligatorisk utbildning 

genom föreningen. Vi har tagit fram en träningsplan som dom följer. Det kanske gör att era barn 

kommer hem och svarar på frågan ” vad gjorde ni idag?” ”lekte!” er första tanke då kanske är va? 

Lekte, vi anmälde ju till en fotbollsskola då ska dom väl spela fotboll?! Och Javisst ska barnen spela 

fotboll men för att kunna spela fotboll så måste du veta hur du ska göra och att alla spelar efter 

samma regler. Vi koncentrerar oss därför på det roligaste barn vet – lek. Sedan blandar vi in en 

fotboll i leken, vi ska alltså leka oss fram till hur vi spelar fotboll. Under de kommande två terminerna 

kommer mer och mer spel att läggas in under timmen och vi lägger till några moment. Men vi 

plankar rakt av vårt fotbollsförbunds idéer om hur barnfotboll ska bedrivas, detta utefter forskning 

och studier som dom har gjort. 

Vi är här för att vi tycker att fotboll är roligt och för att vi vill att ni och era barn ska tycka det är roligt 

med fotboll. Vårt mål är ju att så många som möjligt av era barn ska spela fotboll så länge som 

möjligt och om ca 10-15 år ta en plats i våra seniorlag, så vi skyndar långsamt. Vårt herr- och damlag 

spelar i div 3. Era barn är föreningens framtid!  

 

Framtiden 
Det år som era barn ska spela sina första seriematcher är nästa vår. Så det är ju ett nytt moment. 

Men närmast är i år så vad händer i höst? Vi har siktet inställt på Nacka mästerskapen som spelas 4-5 

oktober. Efter NM så är det en gång kvar på fotbollsskolan som slutar 7 oktober. Därefter fortsätter 

07-orna som föreningens yngsta lag. Riktigt hur det kommer att se ut vet vi först i 

september/oktober, för det hänger på hur många barn vi är och vilka möjligheter vi har fått till 

inomhusträning.  Som det ser ut nu så blir det fyra grupper P07or och en grupper F07or och då 

kommer vi in på nästa punkt. 

Ledarskap  
Ledarskapet övergår i oktober från våra ungdomsspelare/ledare till er föräldrar. Vi behöver till i 

mitten av september för varje grupp, 1 tränare/7 spelare (gärna fler) (för F07 = 3st (21) och P07 = 9st 

(63)) och 1-2 administratör/lagledare/grupp. När ni sedan är varma i Järlakläderna kommer ni säkert 

att tilldela uppgifter på övriga som webbmaster, kassör, cafeteria-, cup-, materialansvarig etc. Vi 

hälsar alla VÄLKOMNA som ledare i Järla IF FK. Till ert stöd finns sportgruppen som jobbar direkt 

under styrelsen och personal på kansliet. Men jag har inte spelat fotboll? Det gör inget! Vi ser till att 

du blir utbildad! Mammor som pappor är lika välkomna. 

Vad förväntas av mig som ledare? Att aktivt vara med och leda ditt och andras barn. Planera och 

hålla i en träning/vecka. Som lagledare är man länken mellan ledare-förening-föräldrar i alla dess 

riktningar, en del kan vara att uppdatera hemsidan med information. 
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Utbildning  
Järla IF FK skall erbjuda våra spelare kvalitativ fotbollsutbildning. Det uppnår vi genom att våra ledare 

i grunden får adekvat instruktörs och ledarutbildning. Dessa utbildningar arrangerar vi tillsammans 

med vårt fotbollsförbund och den första utbildningen heter Avspark och kommer att äga rum den 27 

september kl 08.30–18.00. Den 10 november drar vi igång vår helt nya ledarsatsning 

”ledarakademin”. 

Från den 10 november och fram till 7 december kommer vi att ha flera olika utbildningar, ledarträffar 

och föreläsningar. Detta finns presenterat på vår hemsida. 

 

Föreningsinformation 
Järla IF FK har ca 950 aktiva medlemmar och 130 ledare, en styrelse på 9 personer. Kansliet 

bemannas av Catharina Conrad och Fredrik Bjurhult. Kansliet är bemannat mån-fre under dagtid. 

Kontaktuppgifter hittar du nedan i sidfoten. Föreningen har en hemsida där alla åldersgrupper ska 

finnas med sin undersida. www.jarlaif.se. Vi har herrlag, damlag och ungdomslag de födda 95 och ner 

till nu er 07or.  

Föreningen har en ”röda tråden” ett policydokument över hur föreningen vill driva verksamheten, 

detta dokument är en viktig del i Järla som gör att alla åldersgrupper i föreningen arbetar i samma 

anda och strävar åt samma håll. Men också vad vi som förening har för förväntningar på föräldrar 

och spelare och ledare i föreningen.  

Vi har flera roliga projekt i gång. 100-årsjubileum, ledarakademi, After-School för gymnasieungdomar 

och Järla IF Dream Team – fotboll för barn & ungdomar med funktionshinder. 

Steg 2 – Ledarmöte i höst 
Vi kommer att kalla till ytterligare ett möte, då med dig som vill ha en aktiv ledarroll för våra 07:or. 

Det är den 16 september och då sitter vi inne i klubbhuset, en trappa upp i vår konferenslokal. Är du 

osäker? Då är du välkommen att sitta med och lyssna! Vet du redan att du vill? Ja då kommer du!  Vill 

du veta mer om de olika ledarrollerna? Kom!  

Vad vi vet är att föreningen har ingen möjlighet att driva verksamheten vidare utan er som ledare! Så 

välkomna att vara med på en av de roligaste resor man kan göra tillsammans med sitt barn! 

 

Tack för att du kom!  

Catharina och Fredrik 
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