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LBK TAR NÄSTA STEG I SIN
JUNIORSATSNING
Lunnarps Bollklubb har valt att speciellt inrikta sig på åldersgruppen 15-19 år. Målet är att
genom hög kvalitet och välutbildade tränare få så många spelare som möjligt att stanna
kvar i klubben som aktiva eller som framtida ledare/funktionärer.
Då satsningen hittills varit mycket framgångsrik vill vi nu
utveckla verksamheten ytterligare och förstärker från och
med 2021 tränarstaben för att öka kvaliteten.

Peter Göransson, Stefan Mattisson och Simon
Persson kommer att vara huvudansvariga för klubbens
juniorakademi. Dessutom kommer de
vid ett antal tillfällen att få stöd från
Malmö FF.s ungdomstränare. Eftersom
en del av de här ungdomarna redan
ingår A-lagstruppen kommer även
LBK:s seniortränare Magnus
Andersson finnas med som ett stöd.
Peter Göransson har en fotbollskarriär som spelare band annat i Ystads IF och Tomelilla IF (div
2 resp div 3) samt varit tränare för Branteviks IF (sedermera Österlens FF).
Stefan har under 2019 och 2020 arbetat framgångsrikt med LBK:s juniorer. Han har 20-årig
erfarenhet som tränare för olika klubbar på Österlen.
Simon kommer från våra egna led, har spelat i juniorlaget och spelar nu i seniorlaget - en
”coming man” både som spelare och ledare.

Bakgrund
Redan 2004 släppte Riksidrottsförbundet rapporten ”Varför lämnar ungdomar idrotten?”, som
konstaterade att 80 procent av alla ungdomar någon gång går med i en idrottsförening, men vid
20 års ålder är bara ungefär hälften kvar. Frågan har ytterligare aktualiserat under senare år av
Allan Lundbladh, RF Sisu, som när det gäller sydöstra Skåne, menar att läget till och med är
värre än befarat sett till hur många ungdomslag och spelare som faktiskt är registrerade.
Styrelsen i Lunnarps Bollklubb beslöt därför 2018 att inleda en satsning för pojkar i
åldersgruppen 15-19 år och bygga vidare på det juniorlag som klubben utvecklat.
En bärande tanke i den här satsningen är att fostra spelare i en miljö med jämnåriga som passar
individens mognad och fotbollskompetens. Satsningen är långsiktig för att skapa ett livslångt
intresse för idrottsaktiviteter, antingen som aktiv fotbollspelare eller som fortsatt motionerande
ur ett hälsoperspektiv. Vi arbetar utifrån en tydlig fotbollsfilosofi där lärandet av system är i
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samklang med individuell utveckling utifrån mognad. För att skapa värde för ungdomarna
kommer de utöver träning att erbjudas utvecklande moment inte bara inom det idrottsliga fältet.
Klubben har en ambition att träningen ska gå att kombinera med skolgången på högstadier och
gymnasier. Eftersom Lunnarps Bollklubb tillsammans med Ystads IF är de enda klubbarna på
Österlen som just nu har juniorlag blir upptagningsområdet utspritt. Då Lunnarp har goda
kommunikationer via Skånetrafikens Pågatåg och bussar planeras träningarna därför så långt
det är möjligt efter Skånetrafikens tidtabeller.
LBK startade juniorakademin 2020 i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Bollerup och med
Svenstorps Idrottsförening, som gör en motsvarande satsning för flickor. Samtidigt startades ett
samarbete med Malmö FF.
Juniorakademins har skaﬀat sig två namnkunniga ambassadörer, Tom Prahl (Lunnarps BK) och
Anders Andersson (Svenstorps IF). Anders Andersson, uppvuxen i Svenstorp, där
fotbollskarriären började, fortsatte sin karriär i Malmö FF och bland annat som professionell i
Benfica och gjorde 27 A-landskamper för Sverige. För närvarande expertkommentator i CMore
och med starka band till Sventorps IF.
Tom Prahl, en av Sveriges mest framgångsrika tränare, allsvensk guldtränare i Halmstad BK och
Malmö FF. Arbetar för närvarande som expertstöd åt Svenska Fotbollslandslaget. Uppvuxen i
Onslunda men med band till Lunnarps BK där hans farbrödrar under åren varit tongivande
spelare.

Juniorakademins tjejer och killar vid träningstillfälle med
Malmö FF.s Anders Palmér och Jörgen Olsson.

Kontakt:
Per Ingvar de la Motte Ordförande 0721-562132 peringvar.delamotte@lunnarpsbk.se
Magnus Andersson

Fotbollssektionen 0730-589881.

mandersson170@gmail.com

