
 

Järla IF FK – Hedersomnämnande 

Ni är ”En förening med hjärta och hjärna” och en 

kontinuerligt uppdaterad Fotbollsmodell Järla IF 

FK:s Röda tråd (senast nu i augusti). Ni lever efter värdeorden Bredd 

– Utveckling – Glädje – Engagemang och är sedan 2012 en ”Utmärkt 

förening i Nacka”. Ni har tydliga riktlinjer för hur ni vill bedriva er 

verksamhet och ledarna är väl informerade om dokumentet ovan men 

även i ”Så här gör vi i Järla”. 

 

Ni har under många år arbetar för att all träning ska ske tillsammans i 

en åldergrupp. Där delas spelarna in i grupper som aldrig är 

desamma och syftet är att lära känna varandra oavsett varifrån Nacka man kommer. Ni har 

heller inte några ”förstalag” utan utveckling främjas genom samarbete över laggränserna 

såväl över åldersgränser som mellan pojk-och flicklag. Alla ska känna sig välkomna och inte 

vara rädda att komma tillbaka om man prövat vingarna på annat håll. Ni är tydliga med att er 

verksamhet leds av föräldratränare och bygger på ett aktivt föräldraengagemang.  Att 

föräldrar är den viktigaste länken och den bästa supporten i sitt barns fotbollsutövande.  

 

Ni har en ”Ledarakademi” där ni under tre veckor i november stänger av all verksamhet för 

att erbjuda utbildning för era ledare. Det har handlat om flera saker: Träning för tränarna, 

föreläsning av Barnläkare om Barn- och ungdomars olika utvecklingsfaser – utbildning i 

träning för målvakter, C-Diplom, SvFF:s Spelarutbildningsplan och HBTQ frågor. Här är ni en 

föregångare och många föreningar går nu i era fotspår! 

 

Sedan 2003 har ni under några sommarveckor drivit Landslaget Fotbollsskola för Järlas 7 – 

12 åringar. En ständigt ökande verksamhet där även Catharina Conrad fungerat som 

distriktets Ambassadör och tipsat kollegor och SvFF om hur konceptet kan utvecklas. Under 

en sommarvecka åker ni med era 11 – 16 åringar till Dalecarlia Cup där ni med åren kommit 

att bli "stammisar" i Borlänge. Kansliet börjar få en stor samling med Dalahästar.  

 

Ni har ett samarbete med föreningar i närområdet FIN=Fotboll i Nacka där Älta IF, Sickla IF, 

Boo FF, och Saltsjöbadens IF ingår. Där arbetar ni bl.a. för att tillsammans ta fram en 

prioriteringslista vad gäller anläggningsbehov och upprustning som ni lämnar till kommunen. 

Ni driver också Nackamästerskapen tillsammans. 

 

Ni driver också social verksamhet som ”Dreamteam” som erbjuder fotbollsträning för 

ungdomar som behöver extra stöd. Det sker i lugnt tempo och i liten grupp oavsett 

förutsättningar. Det handlar om att se möjligheter och att möta ungdomen där den står. 

 

Vi får inte glömma det hårda arbete av styrelse, medlemmar, spelare och anställda som lett 

till det nya fina klubbhuset på Nacka IP med kansli, kafeteria, rehabgym och 

omklädningsrum. 

 

En förening med det mesta på plats med tydliga och levande riktlinjer och 

uppdragsbeskrivningar. Ni är också föreningen på orten och en förening att samlas i. 

Föreningskänslan är stor och orden nedan beskriver föreningen i några få ord. 

TILLSAMMANS ÄR VI JÄRLA  
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