DISKUSSIONSVERKTYG

VILKA FAKTORER INVERKAR PÅ
FOTBOLLSSPELANDETS KOSTNADER?
Kostnaderna för att spela fotboll påverkas av många faktorer. Olika delområden kan förverklagas mycket fördelaktigt, till ett rimligt pris eller dyrt. Med hjälp av diskussionsverktyget kan man i lagen och föreningarna diskutera på vilka delområden man vill satsa mera och å andra sidan på vilka delområden man vill spara. Samtidigt kan man uppskatta hur dessa val påverkar verksamhetens kvalitet.
Att diskutera:
• Vilka delområden förorsakar mest kostnader i vårt lag/vår förening?
• På vilka delområden vill vi satsa och var är vi redo att spara? Hur påverkar de olika delområdena verksamhetens kvalitet?
• Vilka kostnadsbeslut görs på föreningsnivå / lagnivå / familjenivå?
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€€
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Plankostnader

• Kommunägda planer, sandplaner,
gympasalar
• Planerna gratis eller billiga
• Bara en del av hela planen reserveras
för eget lag

• Priset på planen beaktas vid reservering
av denna
• Uppvärmning och alternativ träning görs
utanför träningspasset (före eller efter)
• Oanvända turer säljs vidare

• Privatägda eller dyra planer används
• På vintern tränar man bara inne i varma
förhållanden
• Hela planen reserveras för träningspasset

Tränarkostnader

• Frivilliga utnyttjas som tränare, oftast spelarnas föräldrar
• Tränarna har inte nödvändigtvis tränarutbildning

• Ansvarstränaren är en utbildad tränare
som får ersättning
• Hjälptränarna är frivilliga
• Målvakterna har en egen tränare, t.ex. 1
gång/vecka

• Lagets ansvars- och hjälptränare har utbildning och får lön
• Målvakterna har en egen tränare varje
vecka
• Utomstående tekniktränare används

Alternativ träning

• Alternativ träning erbjuds ej

• Lagets/föreningens egna tränare används
för alternativa grenar

• Yrkestränare, fysioterapeuter och andra
experter används
• För att förebygga skador gör laget tester
och spelarspecifika program

Utrustning

• Speldräkterna ges vidare från lag till
lag
• Laget har inte bortatröjor, västar
används vid behov
• Spelarna har en enkel grundutrustning (t.ex. T-skjorta, shorts,
träningsoverall)

• Tröjor och övrig utrustning är utan spelarnamn/-nummer (möjliggör återvinning av
följande lag)
• Speldräkterna återvinns aktivt inom föreningen t.ex. med hjälp av Facebook-grupper
• Spelarna har tillräcklig spel- och träningsutrustning

• Spelarna har komplett spel-, tränings- och
representationssutrustning
• Utrustningen förnyas varje år
• Namn och nummer trycks på speldräkterna
• Föreningen/laget skaffar digiteknik för att
analysera spel och träningar

Match- och turneringsverksamhet

• Matcherna spelas nära spelarnas
hem
• En del av spelverksamheten ordnas
själv, t.ex. träningsmatcher och turneringar

• Kostnaden för spelverksamheten beaktas
• Flera matcher spelas under samma spelresa
• Antal bytesspelare och personal hålls på
rimlig nivå
• Samtransporter och fördelaktiga fordon
utnyttjas

• Långa spelresor
• En match per spelresa
• Långvägs-/utlandsturneringar flera gånger
per år
• Stort antal bakgrundspersonal är med på
resorna
• Flere avlönade tränare är med på lagens
spelresor

Läger

• Inga läger erbjuds

• Dagsläger nära spelarnas hem erbjuds

• Flera flerdygnsläger ordnas, ibland även
utomlands

Gruppstorlek

• Stora grupper
• Flera spelare/tränare

• Medelstor gruppstorlek (ca. 10 spelare/
tränare)

• Små grupper
• Få spelare per avlönad tränare

Lagets och
föreningens
administration

• Lagets och föreningens administrativa arbete görs på frivillibasis
• Ekonomiförvaltningen görs med
gratisprogram
• Föreningen har inget kontor

• Lagets personal verkar på frivilligbasis,
dock möjligen med kostnadsersättning
• De flesta av föreningens aktiviteter sker
på frivilligbasis, men vissa nyckelfunktioner sköts av avlönad personal
• Föreningen förfogar över ett fördelaktigt
kontor
• Administrationen använder fördelaktiga
ekonomi- och förvaltningsprogram

• Föreningen har flera avlönade medarbetare, som sköter verksamhetsorganiseringen
på lag- och föreningsnivå
• Laget betalar ersättning för flere personer
för att sköta respektive sysslor
• Föreningen har ett stort kontor
• Föreningen/laget förfogar över omfattande ekonomi- och förvaltningsprogram

Tränings och spelfrekvens

• Få veckoträningar (1-2/vecka)

• Alla betalar för verksamheten
• Alla tilläggsträningar (extra-/teknik-/specialträningar, turneringar) är skilt prissatta
så att endast deltagare debiteras

• Flera träningar och matcher per vecka
• Alla spelare betalar för all aktivitet (fastän
de inte nödvändigtvis skulle delta)

Medelinsamling

• Mycket medelinsamlingsaktivitet
• Både föräldrar och spelare deltar i
flera talkon osv.

• Några medelinsamlingsaktiviteter görs per
år
• En medelinsamlingsaktivitet görs som
förstäker lagets samhörighet

• Inga medelinsamlingar görs
• Föräldrarna deltar i lagets/föreningens
verksamhet endast genom att betala kostnaderna och hämta barnen till träningar
och matcher

