
Den Vita Vägen 

 

Policy för träning/matchning med högre åldersgrupper: 

Oxie SK har en individanpassad syn på fotbollsutveckling och varje spelare ska utmanas på den nivå de befinner 

sig på. Spelare som är långt fram i sin fotbollsutveckling gentemot sina jämnåriga kan därför utmanas genom 

att spela/träna med en högre åldersgrupp. 

Vi lyfter normalt upp till en högre åldersgrupp i träning först och främst. Spelare som flyttas upp lär sig att bli 

ödmjukt och att man inte alltid är bäst. Dock är det utvecklande att fortsätta känna att man är långt fram, 

därav stannar spelaren i sin egen åldersgrupp i matchsammanhang & majoritet av träning.  

Detta görs även för att inte urholka en åldersgrupp eller bryta de sociala ramarna och tryggheten med sina 

vänner. Om en spelare lyfts upp till en äldre åldersgrupp i matchsammanhang, så är det inte på bekostnad av 

en spelare i den åldersgruppen.  

Beslutet om träning med högre åldersgrupp tas av föreningens Sportansvarig i samspråk med ansvariga ledare 

för berörda grupper och spelarens vårdnadshavare. 

 

Vid uppflyttning träning gäller: 

- Först och främst i träningsmiljö. 

- Om möjligt är det inte istället för ordinarie träning, utan en extra träning i veckan. 

- Pågår under en kortare intervall av ett par veckor. Kan vara återkommande under en säsong. 

- Spelaren ska under träningstillfället bedömas på samma sätt som andra spelare i den åldersgruppen 

de utmanas i. 

Vid uppflyttning match gäller: 

- Aldrig på bekostnad av ’ordinarie’ åldersgrupp. 

- I samspråk med Sportansvarig. 

- Ska vara i en matchnivå som utmanar spelaren i fråga, inte som utfyllnad i ett lag på lägre nivå. 

- Är en fråga om utveckling för spelaren i fråga, inte för att den äldre åldersgruppen ’behöver’ spelaren. 

 

Detta är en mall att utgå ifrån, varje situation är unik och behandlas utifrån med fokus på Oxie SK & individens 

bästa. 

 


