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”Det är vårat gemensamma lag och vi väljer själva vad vi vill göra med det.”

Svenska fotbollsförbundets riktlinjer

Forboll för alla
• Vara tillgänglig för alla. 
• Vara attraktiv för alla. 

Barn och ungdomars villkor
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Glädje, ansträngning och lärande
• Innebär att den egna utvecklingen står i fokus 

Hållbart idrottande
• Fotbollen är en del av helheten.

Fair play
• Människors förhållningssätt till varandra.
• Vuxna är goda förebilder.

Lagledare

Lagledare avlastar tränarna så de de kan fokusera på upplägget innan träningen och matchen.
En eller två lagledare kommer krävas för hantering av administration.

• Informationutskick.
• Bokning av planer, matcher, domare, osv.
• Kallelser till matcher.
• Arbetspass till PSG, Nolia, Nordlundakiosken samt övriga försäljningar. 
• Möten med styrelsen vid t.ex. upptakt för utdelningen av träningsplaner.
• Lagkassan.



Föräldragrupp

Avlastar lagledaren med att planera arbetspass och försäljningar.

Tränare

Lisa och Maria kommer mest troligt inte kunna fortsätta då deras andra lag ökar antalet 
träningstillfällen.
Under sommaren har vi märkt att det behövs ungefär en tränare per 6 spelare.
Inga förkunskapskrav.
Det finns inget krav att alla ska komma alla träningar så det är bra om vi är många så vi inte står 
kort med tränare en träning om en eller två inte kunde komma.
Till nästa säsong kommer det behövas 4 nya tränare.

Kommunikation

Fungerar det nuvarande sättet med nyheter på hemsidan som går ut som mail-utskick?

SportAdmin kommer att börja användas mer flitidgt nästa säsong för att enklare sköta kallelser och 
frånvaro.

Även träningarna kommer att få kallelser tilldelade, ska anmälan vara att man kommer eller inte 
kommer?

Nästa säsong

Fortsätter med en träning per vecka. 
Matcher och sammandrag kommer det mer information om när vi vet mer.
Uppstart ungefär liknande som i år runt vecka 20 mot slutet av Maj.
Exakt datum och träningstider kommer närmare när tränarmötet med PIF hållts ungefär en vecka 
innan.

Utvärdering

Vad har fungerat under säsongen?
Vad har inte fungerat under säsongen?
Matchen mot SAIK?

Frågor & synpunkter

Kontakta någon av tränarna vid frågor eller synpunkter om säsongen som varit eller framtida 
säsong.
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