


Syfte med vårt arbete: 
� Växjö Norra  skall erbjuda unga spelare med talang 

och vilja, optimal möjlighet att utvecklas och nå sin 
fulla potential. 

� Att erbjuda en stimulerande och utvecklande 
fotbollsmiljö med ett stort socialt ansvar i en 
pedagogisk anda för Växjö Norra ungdomar samt 
vidare till Elitfotboll.  

� Att se till att alla våra ungdomsspelare blir ” Växjö 
Norra” för all framtid samt förbredda till Elitfotboll.



Bredd och Elitfotboll
� Vårt mål i arbete är att utbilda spelare med god 

kompetens inom alla områden för spel i 
representationslag och vidare till elitfotboll.



Växjö Norra A- Lag
� Prestation = Det man själv presterar + det man får sina 

lagkamrater att prestera.

� Växjö Norra ska spela en attraktiv fotboll med ett 
varierat passningsspel med teknisk och taktisk kraft  
där prestation är ledande beteckningen i vår 
fotbollsfilisofi. 

� Utveckla och förfina tidigare inlärda egenskaper samt 
förbereda spelaren för representationslag samt vidare 
till elitfotboll. 



Växjö Norra U-19-Bredd och Elit 
� Att genom kvalitativ träning och matchning av 

välutbildade tränare se till att så många som möjligt 
kan nå Växjö Norras  A-trupp. 

� Målsättningen är 1-3 spelare varje år. 

� Att genom en professionell satsning på U-19 lag 
förbereda och forma spelarna för det sista steget upp 
till A-truppen samt vidare till elitfotboll. 

� Att ge spelarna möjlighet till nationella matchning i 
form av minst U-19 div 1 serien samt  internationell 
matchning varje år.



Växjö Norra U-17-Bredd och Elit
� Att uppfylla rekryteringsbehovet till U-19 truppen på 

ca 75% från ungdomsverksamheten, genom kvalitativ 
träning och matchning. 

� Att förbereda spelarna både tekniskt och taktiskt för 
U 19 truppen och elitfotboll. 

� Att kontinuerligt arbeta med individen utifrån 
fotbollsmässiga delar och även utifrån karaktär (attityd 
och inställning). 

� Att stegvis ge spelarna möjlighet till nationella 
matchning i form av minst  U17 div 1 serien samt 
internationell matchning varje år. 



Växjö Norra Tränare U17-U19 
� Tränare inom dessa grupper rekryteras efter det behov 

som finns varje säsong.

� Tränarna här ska hålla hög klass och vara välutbildade 
på såväl ungdoms- som seniornivå.

� För en tränare i Växjö Norra är främsta målet att 
utveckla spelarna fotbollsmässigt, men också att hjälpa 
spelarna bearbeta idrottsupplevelsen så att de blir 
starka, ansvarsfulla och självsäkra individer som mår 
bra och kan lyckas i livet. 


