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Lunds BK

Lunds största fotbollsklubb med runt 1500 
medlemmar 800 aktiva spelare. Ideell förening 
som Grundades 1919!

Herrarnas A-lag spelar i division 1. Damerna i 
division 3.

Ungdomsverksamheten är en certifierad 
akademi enligt SvFFs certifiering, vilket är ett 
sätt att garantera bra utbildning och kvalitet. 

Klubbens målsättning är att ha den främsta 
ungdomsverksamheten i Skåne. Akademin skall 
vara bred, de äldre representationslagen spelar 
oftast i nationella serier..

Läs mer om t.ex. strategi och värdegrund på 
www.lundsbk.se 

Stefan Jansson akademichef 2020, men delar 
antagligen den rollen med Jimmy Olsson 2021 då 
Stefan också är t.f. klubbchef nu.

https://www.google.com/url?q=http://www.lundsbk.se&sa=D&source=editors&ust=1616403133643000&usg=AOvVaw1h0vlLctR8wA1qJYcNtHG-


P08 - Tränarstaben

Huvudtränare: Calle Stödberg

Tränare: Bhupinder Parmar, Fritiof Jansson, Leo Pohl,

Oscar Gullers Ahlin

Hjälptränare: Edin Alisic



Läget i laget!

Truppen har vuxit till runt 50 killar under året. Vi 
jobbat med att behålla samma sköna 
sammanhållning som tidigare. De nya killarna 
bidrar med mycket positivt. 

Mer och mer ambitiös grupp men vi har kvar 
leksinnet. Lekar (såsom Helge, nickleken, 
skottleken) och mindre tävlingar väldigt populärt 
på träningar.

Kerstin från skåneboll har fortsatt hjälpt oss 
under året.

Corona har gjort att vi dragit ner på en del viktiga 
saker som är bra för lagsammanhållningen 
såsom cuper! Trots corona och dess 
anpassningar så flyter allt på bra. Väldigt 
tacksamma för vi kunnat hålla igång.

Alla är laddade för matcher och annat roligt nu!



Vår filosofi i P08

Allt vi gör utgår från SVFF:s 
spelarutvecklingsplan, som i sin tur grundar sig 
på FNs barnkonvention.

I princip bygger all vår verksamhet på:

- Det vi gör ska vara roligt!
- Det vi gör ska vara utvecklande!

Ledorden i laget är: Respekt, laganda, 
sportslighet och grit.

Alla är lika mycket värda och ges förutsättningar 
för individuell utveckling.

Vi ska erbjuda den bästa fotbollsutbildningen.

Vi försöker få killarna att förstå innebörden av 
och förbättra: Koncentration, förberedelse, 
lärande och ansträngning.

Så många som möjligt ska vara med så länge 
som möjligt, oavsett ambitionsnivå.

.



Träning
Roligt och utvecklande. 

Så många beslut som möjligt.

Individanpassad träning och 
svårighetsgrad

Varje träning har ett tema

Vi tränar med boll, så mycket  
smålagsspel som möjligt. Alla är 
aktiva hela tiden. Minst hälften av 
träningen är spelövningar

Försöker få spelarna att vara delaktiga 
i vad/hur vi ska träna!

 



Fysiska träningens innehåll

Vad vi tränar på rent fysiskt kommer från nedanstående tabell som ingår i spelarutvecklingsplanen. Den visar 
vad det är värt att träna i olika åldrar. Ju lägre siffra desto mer värdefull är träningen.



Killarnas utveckling

Vår bedömning är att killarna utvecklas väldigt 
bra både individuellt, som ett lag och som en 
trupp. 

Det blir konstant lite bättre med fokus på både 
träningar och matcher. Vi kan fortfarande bli 
bättre på att följa ledorden i alla situationer. 

Vi spelar riktigt bra och snabb fotboll, speciellt 
på träning på mindre ytor - hoppas snart det 
sitter fullt ut på stor plan också.

Det är fortfarande viktigt att förstå att det fysiskt 
skiljer sig väldigt mycket i killarnas fysik. Just nu 
tävlar de inte på lika villkor, vilket vi tar hänsyn 
till på träning och match.

De som är lite mindre och något långsammare 
kommer att komma ikapp - ha tålamod och 
roligt!



Matcher och seriespel

Vi spelar numera 9-manna! 3x25 minuter! Offside, Ingen retreatlinje.

4 lag i seriespel! Början av maj till slutet av juni.

Alla får lika många kallelser. Sköt era kallelser. Vi fyller upp matcherna.

Meddela så tidigt som möjligt vid förhinder.

Alla spelar minst 2/3 av tiden på match.

Seriespelet är nivåindelat. Målsättningen är att erbjuda bra, roliga, 
jämna och utvecklande matcher för ens nuvarande nivå. “25/50/25” 
liknande regel för nivåindelning. Har inget med “talang” att göra.

Vi spelar mv-2-3-2-1 uppställning på 9-manna, men spelarna har inga 
fasta positioner under säsongen 

Fr.o.m. detta år är det tabell i serien och resultat i cuper. Det ändrat inte 
vår inställning till match 



Cuper

Roligt och bra för 
lagsammanhållningen.

Vi försöker spela många cuper. 

Minicupen i Falkenberg över 
Kristihimmelsfärd (tor-sön).

Gothia Cup en vecka i juli!

Bredd/Elit cuper.

Någon mindre cup i slutet av 
sommaren, hösten ej planerad.



Föräldrar

Lunds BK P08 är allas lag! Ju mer vi bidrar desto roligare 
får killarna.

Dela gärna feedback, hjälpa oss som bollplank. Stäm 
gärna av lite då och då med killarna hur de upplever 
träningar och matcher och återkom till oss ledare!

Kom och kolla på våra matcher! Stötta oss och ha roligt. 
Prata med oss om ni har funderingar över spelet.

Sköt kallelser till matcherna. Använd tex Sportadmins 
medlemsapp och kolla på laghemsidan. 

Vårt lag och andra lag går att följa i Min Fotboll appen.

Prata med killarna om vikten att komma förberedda till 
matcher och träningar. Mat, vila och sömn

Stå i kiosken någon gång per år.

Matchvärd vid hemmamatcher. Någon som filmar

Hjälp när vi åker på cuper och anordnar saker utanför 
fotbollen

Följ också laget på instagram

Hjälp till att bygga lagkassa för att få ner kostnader vid 
cuper

https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/lundsbk_p08&sa=D&source=editors&ust=1616403137509000&usg=AOvVaw2c6XjMLp6sAUawOhd6vh1k


Övrigt
Spelarmöte digitalt 28/3

Vi kommer ha spelarutvecklingssamtal

Locker Room Talk med Oskar

Killarna går domarutbildning

Frågor?


