Mjällby AIF – Regionens lag
I föreningens mål och visioner står att läsa:
▪

Vara regionens lag genom att främja relationer mellan Mjällby AIF och
samarbetspartners. Det ska vara ett naturligt val för supportrar, sponsorer,
spelare och tränare att välja och stötta MAIF. Vi verkar även för att sprida vår
kompetens med spelarutbildningsinsatser såsom regional tematräning,
akademiträning och ledar-/tränarfortbildningar.

Regionens lag

Mjällby AIF vill med sin erfarenhet som elitförening föra kunskap vidare om
talangutveckling, barn och ungdomsträning till andra klubbar i regionen.
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Detta regionala arbete har två olika ben nämligen spelar- och tränar/ledarutbildning.
På tränar-/ledarsidan arbetar vi med:
•

•

•

Tränarträffar, info och utbildningar i samband med A-lagsmatcher på
Strandvallen. Detta sker löpande och är ibland planerat i samarbete med SISU.
Klubbar önskar ett innehåll som vi sedan skräddarsyr till dem. Innehåll som vi
brukar erbjuda och som efterfrågas är: ”inför match” av seniortränare, taktisk
genomgång, Mjällby AIF föreningspresentation, talangutveckling, träningsmetoder
osv.
Tränarfortbildningar. Mjällby AIF bjuder in till en heldag med teori och praktik
kring ett intressant tema för att sprida kunskap vidare till regionens tränare och
även våra egna ungdomsledare. Vi står för övningstrupp och dokumentation på
teori och övningar. Denna fortbildningsinsats som genomförs i slutet av säsongen
har blivit mycket populär.
Internutbildningar Avspark och Bas 1/C-dipom I den mån tillfälle ges genomför
Mjällby AIF varje vinter för sina egna ungdomsledare. Vi passar då på att bjuda in
regionala föreningar för att fylla platserna.

På spelarsidan så arbetar vi med:
Akademiträning 10-13 år
Under skolloven arrangerar Mjällby AIF en professionell talangträning för spelare i
regionen innehållande teori och praktik, normalt under ett specifikt tema.
Sommartalangläger
Ambitionen är att under sommarlovet bjuda in regionens talanger i åldrar 14-15 för några
dagars träning med professionella instruktörer, i huvudsak från MAIF’s
akademiverksamhet.
Regionlag
Samma målgrupp som ovan, dvs 14-15 år. Målsättning att under säsong april-oktober
bjuda in regionens talanger till träning ca 2 ggr/mån med professionella tränare. Dels för
att spelarna ska få känna på miljön med bra träning i träningsgrupper med hög
ambitionsnivå och dels för att MAIF ska kunna bilda sig en uppfattning om spelarnas
framtida potential. Ett första steg till en plats i MAIF’s akademilag. Om möjlighet finns kan
även någon cup spelas med ett Regionlag.
Ansvariga: Utvecklingschef, Akademichef samt Akademitränare.
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Ligacupen
Under ligacupen på hösten bjuds spelare in i åldrarna 15-19 år och placeras i respektive
lag U16, U17 eller U19. De spelare som vi bedömer störst sannolikhet att representera
Mjällby AIF nästkommande säsong kan eventuellt skrivas över under matcherna. Viktigt
att man kontaktar inbjuda spelares klubbar, skriver vi över en spelare skall vi alltid
erbjuda ett skriftligt avtal att spelaren skall kunna gå tillbaka till klubben om det inte blir
någon övergång till MAIF.
Genom dessa matcher vill vi även ge spelare en motivation och en ”kick” inför
kommande säsong.
Men viktigast av allt, kommunikationen med moderklubben är väldigt väsentlig vid dessa
spelarutbildningsinsatser. Ingen spelare från någon annan klubb får träna med oss om
inte en korrekt kontakt och tillåtelse från moderklubben givits. Om en spelare från annan
klubb eller hans föräldrar frågar en lagtränare i Maif om de får komma och provträna eller
extraträna ska de hänvisas till Ungdomsansvarig eller Akademichef.
Vi genomför i början av varje år en informationsträff-/utskick till regionens klubbar
gällande det kommande årets spelarutbildningsinsatser såsom ”akademiträning”,
”regional tematräning, regionslag och ev lovträningar”. Sedan skickas alltid inbjudan till
föreningen direkt som sedan vid godkännande vidarebefordrar inbjudan till den enskilde
spelare
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