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Samarbete Helsingborgs IF & Fortuna FF 

 

Bakgrund: HIF och Fortuna FF har på olika sätt haft ett mer djupgående samarbete de senaste 5-6 
åren. Tanken bakom samarbetet är att stimulera spelare i Fortuna FF att fortsätta ”satsa” på sin 
fotboll och samtidigt kunna vara kvar i sin hemmiljö och samtidigt bidra till att utveckla Fortuna FF 
som förening ytterligare. Tanken är också att de spelare som bedöms ha möjligheten att bli 
elitspelare vid åldern 14-16år (beror helt på den individuella spelaren) kan ta steget in till 
Helsingborgs IF:s akademiverksamhet i samråd mellan klubbarna.   

Upplägg:  

• 3-6st spelare från Fortunas P13-P14 lag får möjlighet att träna med HIF:s ungdomslag 1 
gång varannan vecka.   

• Vi kommer i samråd med Fortuna sedan utifrån kvalitet och intresse eventuellt erbjuda 
vissa spelare att fortsätta träna i P15.  

• Spelarna väljs ut av Sportchefen och ledarna i Fortuna FF.  
• Fortunas verksamhet har alltid företräde, dvs man står inte över aktiviteter i Fortuna för att 

tex träna med HIF. Om inget annat är överenskommet mellan föreningarna.  
• Efter varje säsong görs en utvärdering av året av sportchefen i Fortuna FF och 

akademichefen i HIF.  
• Uppstartsmöte där de utvalda spelarna, deras föräldrar, Fortunas tränare, Fortunas 

sportchef, HIF:s tränare och HIF:s akademichef är med. Ansvariga från båda klubbarna 
kommer ge mer information om upplägg, bakgrund osv vid mötet.  

• Val av träningsdag görs i samråd mellan HIF och Fortunas tränare. 
• Träningen pågår mellan mars-november med uppehåll under sommaren. Tränarna för 

respektive åldersgrupp i båda föreningarna håller kontakten och stämmer av om träningar 
ställs in eller liknande.  

• För att ha möjligheten att väljas ut så måste spelaren uppfylla följande kriterier: 
o Jobbar hårt på varje träning i Fortuna FF 
o Har väldigt hög träningsnärvaro i Fortuna FF 
o Vara en bra lagkamrat och lyssnar på sina tränare 
o Har en hög ambitionsnivå med sin fotboll 
o Besitta goda fotbollskunskaper utifrån sin ålder  
o Följer Fortunamodellen i hur man uppför sig 

• Spelare som väljs ut kan komma att bytas ut under resans gång om man inte längre 
uppfyller kriterierna ovan. Eller om någon tagit kliv i sin utveckling under året och förtjänar 
en plats. Detta görs i så fall i samråd mellan klubbarna.  

 

 



 


