
NÄRPES KRAFT FF

Våra Mål och Vår VisionVåra Mål och Vår Vision
Föreningens båda representationslag skall spela på nationell serienivå (div 2 eller högre).
• Spel på nationell serienivå innebär en nivå på spelet som är attraktiv och intressant för publik och 
   samarbetspartners.
• Spel på nationell serienivå ger nationell synlighet åt Närpes och Kraft både i media och via Veikkaus
  och övriga spelbolag. 
•  Spel på nationell serienivå ställer betydande kvalitetskrav på junior- och akademiverksamheten och 
 ger regionens talanger möjlighet att nå den nationella fotbollstoppen.

Föreningen ska vara regionens lag genom att främja goda relationer mellan Kraft FF, föreningar i 
regionen och samarbetspartners. Det skall vara ett naturligt val för supportrar, sponsorer, spelare 
och tränare att välja och stötta Kraft FF.

Kraft FF skall vara regionens största idrottsförening. Kraft har 275 spelare, 15 lag och 50-talet trä-
nare och ledare i sina led. Alla är välkomna att komma med i gemenskapen som spelare, tränare 
eller ledare.

I representationslagstrupperna strävar vi mot att minst 70% av spelarna ska ha utbildats i vår Aka-
demiverksamhet. Vår ambition är att minst 7 spelare i startelvan i representationslagen skall ha 
spelat juniorlagsfotboll i Kraft FF. Målsättningen är att det ska flyttas upp minst två spelare till de 
båda representationslagen varje år från Akademin. 

Vid rekrytering till våra representationslag skall alltid blicken först riktas inom föreningen. 

Kraft FF har som målsättning att Akademi-/reservlagen skall spela på en serienivå under represen-
tationslagen. På så sätt blir steget mellan Akademin och representationslagen inte för stort.  

Föreningen skall erbjuda en stimulerande och högkvalitativ träning för regionens fotbollsjuniorer. 
Målsättningen är också att erbjuda en breddverksamhet där alla är välkomna.
 
Juniorlagen i åldern 12-15 år skall sikta på att delta i regionens högsta serier samt alltid delta i kvalet 
till Puolen Suomen Liiga (PSL, nationell nivå) om möjlighet finns. För B-juniorerna (16-17 år) skall 
målsättningen vara spel på nationell serienivå (div 1 eller högre). Verksamheten ska präglas av 
utveckling och individen i centrum. Vi satsar aktivt på tränarutbildning för våra tränare och tränings-
metoderna skall ligga i framkant.

Kraft FF jobbar aktivt för ökad jämlikhet inom fotbollen.

Kraft FF skall var en ekonomiskt stabil förening. Målsättningarna gällande spel på nationell nivå får 
inte äventyra föreningens ekonomi. 


