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Träningsförhållandcn för Sala FF ungdomar. 

Vår beteckning 

Sala FF har 14 ungdomslag, två juniorlag och ett seniorlag i träning. Ytorna vid Lärkan, dit vi 
är hänvisade sedan 2014, räcker inte till. 
Principen då vi lägger tider för träningarna är att de yngre, upp till 12 år, inte skall träna längre 
än till 19 .00 för att de skall kunna fä den vila de behöver. 
Att lägga träningarna tidigare på eftenniddagen än 17.30 (17.00 i vissa fall) är inte möjligt då 
de flesta ledare inte kommer ifrån sina arbeten tidigare. 
Vi använder Annedal när vi startar upp de yngsta lagen, men vi kan inte ha fön-åd på två 
ställen för alla lagen, vi har inte den mängden material. 

Det som är beskrivet ovan är under perioden maj-oktober när gräsplanerna kan användas. 
Behovet av minst en plan till vid Lärkan är stort. Förlagsvis en konstgräsplan (där lilla 
grusplan låg/ligger) med mått som minst motsvarar en plan för 7-manna fotboll. 

Problemet är än större under våren, under försäsongsträningen, då det bara finns 
konstgräsplanen att tillgå. Den är dessutom avgiftsbelagd för samtliga som nyttjar den. Att 
ungdomarna i Sala FF skall behöva betala för sin försäsongsträning mot att t.ex. handboll, 
inneba11dy och basket kan genomföra motsvarande träning gratis uppfattar vi inom Sala FF är 
fel. Sala FF ungdomslag borde ha möjlighet att träna gratis på konstgräsplanen så fo1t den 
öppnas för spel. 

De flesta serier bö1jar i maj och att kunna ge bra förntsiittningar inför seriestart är i det 
nännaste omöjligt med de förhållanden som idag finns inom Sala kommun för Sala FF 
ungdoms lag. 

Sammanfattningsvis har Sala FF två starka önskemål: 
• En konstgräsplan med mått som minst motsvarar en plan för 7-manna fotboll. 
• Kostnadsfii träning för ungdomslagen på konstgräs under hela året. 
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Angående Sala FF's skrivelse om önskemål att en konstgräsplan 
anläggs ytterligare på Lärkans Sportfält som passar minst 7-
manna fotboll. 

En skrivelse har inkommit från Sala FF där de framför starka önskemål om fler 
fotbollsplaner på Lärkans Sportfält. 1 dagsläget har de 14 ungdomslag, två juniorlag 
och ett seniorlag i träning. De yngre lagen har sin träning vid Annedal vilket 
fungerar planmässigt men inte materialmässigt då man fraktar allt material mellan 
anläggningarna. 

När Silvervallen lades ner som matcharena blev trycket på Lärkans fotbollsplaner 
väldigt stort. I och med att konstgräset kommit till Lärkans sportfält så har behovet 
av den planen även ökat bland kommunens övriga föreningar när vädret inte visar 
sin bästa sida både när det gäller matcher och träningar. 

När det gäller nyskapande av fotbollsplaner på Lärkans Sportfält så hänvisar vi till 
Vision Lärkan där det skrivs att parallellt med de olika etapperna kommer löpande 
arbeten att förekomma som handlar om att tills kapa planer för knattefotboll mm. 

Området där den "gamla" uterinken låg är platsen som man tittar på närmast i den 
processen. Är det sedan möjligt att markbereda norra sidan av sportfältet så den 
blir kvalitativt bättre när det gäller fotbollsträning är det också en chans att ge fler 
lag plats på Sportfältet. Allt detta handlar om investeringar som ska läggas in i den 
strategiska planen och kostnadsberäknas. 
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Angående Sala FF' s skrivelse angående kostnadsfri träning på 
konstgräs för ungdomslag under hela året. 

Sala FF har inkommit i en skrivelse med önskemål om att konstgräsplanen på 
Lärkans Sportfält ska vara kostnadsfri för ungdomslag under hela året. Under våren 
har man bara konstgräset att tillgå för fotbollsträning och flera serier startar redan i 
månadsskiftet maj/juni för en del lag. I dagsläget är inte konstgräset kostnadsfritt 
förrän 1 :a maj för ungdomslag. 

Sala kommun har en policy att barn/ungdom ska ägna sig åt säsongsbetonad 
träning/tävling, dvs. på sommaren ägnar man sig åt sommaridrotter och på vintern 
vinteridrotter. Beslut i KFN 2010/40 antogs nu gällande regler för taxor för 
ungdomslag, dvs ej taxa under perioden 1/5-30/9. 

Förslag till beslut: Utifrån ovanstående är förslaget att tidigarelägga den 
kostnadsfria perioden på konstgräsplanen för ungdomslag från 1:a april för för de 
lag som startar sina serier i månadskiftet april/maj. 
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