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1. Att vara ledare i BK HÖLLVIKEN 
Välkommen som ledare i BK Höllviken och ett stort tack för att du tar dig tid att ideellt leda våra barn. 

Utan alla er ideella ledare inom BK Höllviken hade vi inte kunnat erbjuda barnen att få spela fotboll i 

BK Höllviken. För att kunna bedriva verksamheten i gruppen är det mycket praktiskt som måste 

klaffa. I detta dokument finner du svar på förhoppningsvis alla frågor som är av praktisk karaktär. Har 

du en praktisk fråga som inte besvaras här så hör av dig till kansliet. 

All annan information du behöver som ledare finns på hemsidan www.bkhollviken.se. 

Information om klubben hittar du på hemsidan www.bkhollviken.se. 

Kansli telefon 040-451152   e-post:  kansli@bkhollviken.se 

2. Belastningsregistret 
Med en trygg idrottsmiljö menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med idrotten vill och i linje 

med barnkonventionen. En miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra, vilket också är 

förutsättningar för att de på sikt, om de vill, ska kunna prestera bra som idrottsmän och 

idrottskvinnor. Det förutsätter bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom 

idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. 

Tillsammans kan vi skapa en trygg och positiv idrottsmiljö. BK Höllviken arbetar från och med hösten 

2016 förebyggande med barn- och ungdomsverksamheten genom att begära av våra 

ungdomsledare/tränare att de visar upp ett s.k. begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta 

register visar följande: 

• Grövre våldsbrott som mord, dråp och misshandel 

• Sexualbrott 

• Barnpornografibrott 
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3. Policys 

 
Doping 

Klubben tar aktivt avstånd ifrån alla typer av otillåtna prestationshöjande preparat. 

Alkohol och droger 

Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag är ett av de största folkhälsoproblemen i 

Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i 

BK Höllviken aktivt för att ge våra barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin 

hobby i. I några enkla punkter tar vi här upp vad vi verkar och står för. 

• All verksamhet som enbart vänder sig till barn och ungdomar under 18 år i BK Höllvikens regi 

skall vara rök-, alkohol- och drogfri. 

• Alla BK Höllvikens ledare skall verka för att förhindra eller skjuta upp ungdomarnas tobaks-, 

alkohol-, och drogdebut, gärna i samarbete med deras föräldrar. 

•  I alla sammanhang där man bär kläder med BK Höllvikens klubbmärke eller namn, är det 

inte tillåtet att röka eller dricka alkohol. Då representerar man föreningen och ska därför 

vara en god förebild. 

•  Om en spelare, ledare eller funktionär inom klubben uppträder drog- eller alkoholpåverkad 

i samband med träning, match, träningsläger eller liknande skall vederbörande omedelbart 

lämna arenan, lokalen eller dylikt. Om personen är under 18 år skall förälder kontaktas. 

Vid regelbrott mot föreningens drogpolicy skall detta hanteras som ett disciplinärende.  

Fem bra skäl till en gemensam syn på tobaks-, alkohol- och drogfrågor 

• IDROTTENS SOCIALA MILJÖ. Idrotten är en viktig uppfostringsmiljö där det dagligen skapas 

attityder och värderingar i möten med laget, ledare, kompisar och andra grupper av 

människor. Därför är det viktigt att idrotten erbjuder en positiv miljö. 

• IDROTTENS SOCIALA ANSVAR. Ungefär 200,000 barn och ungdomar i Sverige (2–3 barn per 

skolklass) växer upp i en familj med alkoholism. För barn som växer upp i en otrygg hemmiljö 

är idrottsledaren en mycket viktig vuxen, en trygghet som dessa barn ofta saknar hemma. 

Det finns ett samhälleligt behov av drogfria miljöer för barn och ungdomar.  

• IDROTTSRESULTATEN PÅVERKAS. Konsumtion av tobak, alkohol och droger ger försämrade 

idrottsresultat. I trafiken kan en så liten nedsättning som 5 % av reaktionsförmågan betyda 

skillnaden mellan liv och död. Inom idrotten kan det vara skillnaden mellan vinst eller förlust. 
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• IDROTTENS TROVÄRDIGHET. Idrotten i Sverige har ett samhällsstöd bl. a för att vi ska arbeta 

drogförebyggande. Vår verksamhet är i sig förebyggande men vi kan på olika sätt förbättra 

denna och göra det mer synligt. Detta ökar vår trovärdighet och kan vara ett sätt att 

bibehålla eller öka det ekonomiska stöd vi har idag. Många offentliga bidragsgivare stöttar 

föreningslivet utifrån dess förmåga att verka förebyggande i olika frågor. 

• TRYGG OCH SÄKER IDROTTSMILJÖ. Berusade eller bakfulla ledare eller ungdomar ökar risken 

för skador, olyckor, osämja eller andra negativa händelser. För alla föräldrar som har sina 

barn och ungdomar i idrottsverksamhet är det viktigt att miljön ät trygg och säker. Ansvaret 

på en idrottsförening är stort. 

Främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering och kriminalitet 

BK Höllviken välkomnar alla spelare oavsett etniskt ursprung och samtliga skall också ges bästa 

möjlighet att trivas i föreningen. Vi har 2012 inlett ett samarbete med Friends för att bli ännu bättre 

på att som ledare, spelare och föräldrar att aktivt arbeta mot mobbing.  

Resor 

BK Höllvikens resepolicy gäller vid transporter till och från aktiviteter kopplade till klubben och dess 

medlemmar. Vi försöker i möjligaste mån resa miljövänligt, t. ex genom samåkning.  

Vid aktiviteter på annan ort, t.ex. vid bortamatch, ansvarar varje barns föräldrar för att deras barn i 

god tid når utsatt samlingstid på angiven matcharena om inget annat avtalats. 

Vid bilresor gäller följande: 

Föraren ska: 

• Följa gällande trafikregler och alltid anpassa hastigheten till väglaget. 

• Ansvara för att fordonet är trafiksäkert 

Passageraren skall: 

• Alltid använda bilbälte 

• Ej störa föraren 

• Vid raster följa förarens eller annan ledares anvisning 

Vid resor med minibuss gäller följande: 

• Föraren skall innehaft körkort i minst två år 
 

• Ha tidigare erfarenhet av att framföra minibuss 
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4. Introduktion av ledare 
När en person meddelat intresse för att bli ledare meddelas detta till fotbollsrådet. Namn och 

mobilnummer lämnas till ansvarig för fotbollsrådet. 

Ansvarig för fotbollsrådet tar kontakt och ber vederbörande att allra först läsa igenom klubbens 

strategidokument och våra styrdokument ”Att vara ledare BKH, Så många som möjligt så länge som 

möjligt i så bra miljöer som möjligt”. Den blivande ledaren tar därefter kontakt med ansvarig 

fotbollsrådet för att bekräfta att han/hon läst, förstått och accepterat innehållet dokumenten.  

Först då kan det bli aktuellt att gå vidare att lösa medlemskap (om man inte redan är medlem) och bli 

ledare. 

En träff på IP med personen och ansvarig fotbollsrådet ska planeras. Ansvarig fotbollsrådet ger den 

blivande ledaren en introduktion utifrån de olika dokumenten som styr vår verksamhet. Därefter får 

ledaren träffa kanslipersonal för att få praktisk information rörande öppettider, nycklar, 

telefonnummer o.s.v.  

 Efter denna träff kan den nya ledaren börja sitt ledarskap i gruppen. 

5. Uppbyggnad av åldersgruppen 
BK Höllviken är positiv till utövande av andra idrotter, då det bidrar till en allsidig motorisk inlärning, 

samt hjälper att bygga upp spelarnas grundstyrka, som i regel också gynnar fotbollsutvecklingen och 

minskar risken för skador. 

Vi vill inte att ungdomarna ska tvingas välja bort aktiviteter, utan så långt det är möjligt, ska strävan 

vara att underlätta för spelaren att kombinera så länge som möjligt. 

BK Höllviken försöker nedan förtydliga ledare/tränaransvaret. Vi ser gärna att många människor i 

varje åldersgrupp hjälper till. 

 

Huvudansvaret för gruppen har ”Huvudansvarig”. Ansvaret för träningarnas och matchernas 

genomförande har ”Huvudtränaren”. De som deltar aktivt på träningar och coachar vid matcher är 

”Hjälptränare”. Vår målsättning ska vara att tränare i åldrarna 5–9 bör ha max 5 spelare att 

träna/utveckla vid varje tillfälle. 10–14 år max 10 spelare att träna/utveckla vid varje tillfälle. 

Nedanstående tre ansvarsområden fördelas inom ledarstaben på ett tillfredsställande sätt. 

a) Huvudansvarig 1 person (helst närvarande på majoriteten av träningarna) 

• Ansvarar för kontakt med fotbollsrådet och föräldrar. 

• Ansvarar för att föräldramöte genomförs 1–2 gånger per år, med deltagande av representant 
från fotbollsrådet eller styrelse vid behov.  

• Ansvarar för att åldersgruppen fungerar träningsmässigt och socialt. 

• Ansvarar för inrapportering av närvarolistor/aktivitetsstöd i sportadmin och klarmarkera 
aktiviteten 

• Ansvarar för att det finns en uppdaterad hemsida 
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b) Huvudtränare 1 person (aktivt närvarande på majoriteten av träningarna) 

• Ansvarar för träningsupplägg och träningsinnehåll (med hjälp av fotbollsrådet). Årsplanering 
(tillsammans med huvudansvarig) ska vara gjord och redovisad för fotbollsrådet senast 1 
december varje år. 

• Ansvarar för kontakt med andra åldersgrupper 

• Ansvarar för att träningar genomförs enligt SpelarUtbildningsPlanen (SUP) och dess metoder. 

• Ansvarar för att lämplig utrustning är tillgänglig vid träning. 

• Ansvarar för att alla som hjälper till på träning har kännedom om (SUP) och dess metoder.  

• Ansvarar för att i god tid innan träningen delge och informera övriga tränare om träningens 
upplägg och övningar. 

• Ansvarar för att laguttagning sker till match och att coachning sker vid match 

• Ansvarar för coachning av lag tillsammans med övrig ledare. Klubbens mål är att det ska 
finnas två ledare vid varje match som delar ansvaret lika. 

 
c) Hjälptränare (aktivt närvarande på träning så ofta som möjligt) 

 
Alla ansvarar för att klubbens policy efterlevs och att innehållet i våra styrdokument 
förverkligas. 

6. Rutiner 

 

a) Övergripande 
• ALLA aktiviteter ska bokföras i Sportadmin, (träningar, träningsmatcher, cuper, läger, 

seriematcher, övriga lagaktiviteter etc.)   Se mer om LOK-stödet nedan. 

• Ledaren ska vara ett föredöme för spelarna i alla situationer och reflektera över sitt eget 
uppträdande. 

• Varje åldersgrupp ska ha 1–2 föräldramöte per år. Här kan vid behov representant från 
fotbollsrådet eller styrelse bjudas in för att t.ex. prata om policyn eller hur vi jobbar med 
utveckling. 

• Ledarträffar ska organiseras för olika gemensamma utbildningar, diskussioner, beslut och 
information. 

• Ledare och lag önskas vara tillgängliga vid Höllvikens egna arrangemang så som 
Höllvikendagen m.m. Kansliet informerar de olika åldersgrupperna med god framförhållning 
om det t.ex. inte kan spelas borta eller hemmamatcher ett visst datum p.g.a. aktiviteter på 
Höllvikens IP. 
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b) Bollrummet och nycklar 
 

Bollrummet:  

Varje åldersgrupp ska ha ett skåp som tilldelas av kansliet. I skåpet ska bollar, konor, 

sjukvårdsmaterial, vattenflaskor och övrig utrustning förvaras. I bollrummet finns även vissa 

gemensamma skåp, materialet i dessa skåp delar de olika åldersgrupperna på. I dessa skåp finns t.ex. 

PUGG-mål, höga konor, häckar, step-brädor m.m. 

 

Som tränare skall man koden till bollrummet där alla åldersgrupper förvarar sitt material. Varje 

åldersgrupp tilldelas ett hänglås, koden till hänglåset kommer man överens med kanslisten om.  

Kontakta kansli på 040–451152 eller kansli@bkhollviken.se för kvittering av kod och hänglås. 

I bollrummet finns även bollpump. Inomhusbollar ligger löst i ett av skåpen och används gemensamt. 
Alla bollar ska alltid räknas före och efter träning, det ligger på allas ansvar att antalet stämmer 
överens! 
 
Hjälps åt att hålla i ordning i förråden.  
Det är endast ni ledare som får ha tillgång till era förråd, lämna ej ut koden till förrådet till barnen! 

Nyckelskåp:  

Nyckelskåpet sitter vid dörren som vetter mot A-planen, koden till skåpet får man av kansliet. I detta 

skåp finns nycklar till alla omklädningsrum samt konferensrum. Efter avslutad träning eller match är 

det ledarnas ansvar att nycklarna kommer tillbaka. 

Nycklar till IP:  

Vi har ett nytt låssystem på Höllvikens IP. Under flera år har det skett flera stölder, inbrott och 

massvis av förstörelse i och på vår anläggning, därför är nu Idrottsplatsen låst på kvällar och helger 

under den tid vi inte har någon verksamhet. Alla lag har fått nycklar så de kan komma in när 

anläggningen är låst, behöver ni fler så hör av er men Vellinge Kommun är väldigt restriktiva. Alla 

nycklar är programmerbara på var de går och vem de tillhör, ledare som slutar måste återlämna sina 

nycklar.  

Till matcher hänger det programmerade nycklar till den matchtid ni har, en timme innan och efter 
matchstart för 7-m matcher och 1,5h innan och efter för 11-m matcher. Efter matcherna återlämnas 
nycklarna i brevlådan bredvid nyckelskåpet, bortkomna nycklar ersätts med 500kr.  

Behöver ni omklädningsrum till era träningar så hämtar ni tränare detta i skåpet innan träning och 
hänger tillbaka efter träningens slut. 

 

 

 

 

mailto:kansli@bkhollviken.se


 
 

9 

 

c) Träningsplanering / Planer 
• Vi har många lag i BK Höllviken som ska samsas om ytorna på Höllvikens IP, inför varje 

speltermin göres nytt träningsschema, och det är viktigt att Ni håller de tider och planer som 
Ni blivit tilldelade, byter Ni tid med någon så meddela kansliet 

• Vi har fyra planer inne på IP, A-plan, Konstgräs 1 (K1), B-plan och Konstgräs 2(K2), oftast delar 
ni plan med andra lag under era träningspass. Vi har även träningar på Konstgräsplanen på 
Stora Hammars skola (K3) och under sommarhalvåret på Granviksplanerna. 
På K1 finns det 2st 11-m mål och 6st 7-m mål, på A och B-plan finns det 2st 11-m mål på varje 
plan, och på K2 finns det 2st 11-m mål, 4st 7-m mål och tillgång till 6st 5-m mål. Efter varje 
träning är det jätteviktigt att ni ALLTID ställer tillbaka målen på sin plats! 
 

d) Rutin vid träning 
• Tränare/ledare ska föra statistik över deltagande spelare under träningar och matcher.  All 

inrapportering sker digitalt via Sportadmin. Kansliet utbildar/visar ledarna hur man går till 
väga. 

• Alla spelare ska registreras med namn, adress, mailadress/mobilnummer och personnummer 
Denna information lämnas in till kansliet som kan informera om betalning av medlemsavgift. 
Ingen spelare får spela match om inte medlemsavgiften är betald. 

• Efter avslutad träning ställer man målen på sina ordinarie platser om man inte kommer 
överens om annat med nästa lag som ska träna. Under vintertid får inga mål stå kvar på 
planen efter avslutad träning då vaktmästarna ej skottar planen vid behov om de är kvar. 

• Samla ihop allt material efter träning och lägga in i bollrummet. 

• Se till att ordning och reda bibehålls i omklädningsrum och våtutrymme, både före och efter 
träning. 

• Tränare/ledare ska lämna träningsanläggningen SIST. Inga spelare får lämnas ensamma kvar i 
omklädningsrummen! 

• BK Höllviken ansvarar för att lagen har tillräckligt med bollar på sina träningar. Bollarna är 
klubbens egendom och tas ut, samlas in och pumpas av ledarna. Går en boll sönder lämnas 
bollen in till kansliet.  
 

e) Matchplanering 
Kansliet bokar alla seriematcher, DM-matcher och ligamatcher, vill ni ändra en tid så ta kontakt med 
kansliet. Vill ni boka in träningsmatcher så kontakta också kansliet för att få en ledig tid. Ni får 
ALDRIG själv gå in och ändra en tid/dag på en match i Fogis.  
5/7-m matcher får bara i undantagsfall spelas mitt i veckorna och till dessa ordnar laget själv domare 
Veckans matchschema finns alltid uppsatt utanför kansliet, här kan ni se vilken plan ni ska spela er 
match på.  
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f) Sportadmin  
Inloggningsuppgifter krävs. Kontakta kansliet. 

• Kansliet hjälper till at utbilda ledare i varje åldersgrupp 

• Alla spelare och ledare registreras av kansliet i Sportadmin 

• Från Sportadmin kan ledare kommunicera med föräldrar och spelare 

• Kallelse till match och andra aktiviteter sker genom Sportadmin 

• Med Sportadmins hjälp får ledarna statistik på träning och match 

• I Sportadmin bokförs närvaro på olika sammankomster samt även ledarmöten (LOK-stöd) 
 

g) Fogis (Fotbollens gemensamma informationssystem) 
Fogis är Svenska Fotbollsförbundets informationssystem och här planerar vi all förbundsbaserad 
fotbollsverksamhet. Här ska alla barn som spelar fotboll registreras från de fyller 9 år för att kunna 
deltaga i seriematcher. Här registrera Ni ALLTID Era laguppställningar till Era seriematcher och tar 
med en utskrift till Er domare i de matcher Ni spelar. Från det år Era spelare fyller 15 år ska de även 
ha licens som måste tas med till varje match. Det är INTE tillåtet att själv gå in i Fogis och ändra 
matcher, detta göres endast av kansliet.  

 

h) Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) göres i Sportadmin 
• Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 

7–25 år i föreningarna. En deltagare får endast räknas en gång per idrott och dag. Minst 3 
och maximalt 30 deltagare per sammankomst. 

• Ersättningsnivå är 24 kr per aktivitet och 8 kr per deltagare i sammankomst 

• LOK rapportering har 2 st. redovisningsperioder per år. Period 1 är mellan 1 januari och 30 
juni. Här ska föreningens redovisning vara inne senast 15 augusti. Period 2 är för aktiviteter 
mellan 1 juli och 31 december. Redovisning ska vara inne senast 15 februari. 

• Varje sammankomst/aktivitet måste vara ledarledd. Finns ingen registrerad ledare godkänns 
inte aktiviteten. 

 
i) Om någon skulle skada sig:  
Alla spelare och ledare som är medlemmar i BK Höllviken är försäkrade genom Folksam, om någon 
skadar sig under träning eller match är det viktigt att ni anmäler skadan så fort som möjligt. Folksam 
ger även råd via telefon. Länk till Folksams finns på vår hemsida, kontakta även alltid kansliet när ni 
anmält en idrottsskada. 

j) Bokning av lokaler 
Ibland behöver man plats att samlas och på Höllvikens IP har vi flera alternativ. På vår hemsida kan 
man se när vårt konferensrum och mötesdelen i caféet är lediga och kan boka direkt, vi här även ett 
samtalsrum om man bara är några stycken. Vi lånar såklart också ut våra kontor om det är någon som 
behöver lite plats, kontakta oss då, och självklart hjälper vi er gärna att boka våra mötesrum också! 
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k) Sponsring 
Eftersom vi är en ideell förening är vi både beroende och tacksam för våra sponsorer! De utgör en 
viktig del av vår förening, det finns många olika sätt att sponsra vår verksamhet så är du, någon i ert 
lag eller någon annan ni känner intresserad av att synas med oss så kontakta marknads- och 
försäljningsansvarig eller ring till kansliet.  
Vill ni ordna egen sponsring till just ert lag så prata alltid med marknads- och försäljningsansvarig 
först!  

7. Utbildning BK Höllviken 
Inledningsvis i dom första två åren behöver du inte vara en fullfjädrad fotbollstränare, du behöver 

inte ens ha spelat fotboll själv. Tränar och ledarutbildningar ansvarar vi för i BK Höllviken.  

Vi följer Svenska Fotbollsförbunds spelarutbildningsplan (SUP). Utbildningar förenade med 

spelarutbildingens hålls kontinuerligt av klubbens utbildare.  

 

8. Säsongsplanering: 

 
ANMÄLAN TILL SERIESPEL: UNGDOM 9–16 ÅR  

• Ledarna meddelar fotbollsrådet hur många lag och på vilka nivåer man vill anmäla till 
seriespel. 

• Kansliet registrerar i Fogis och betalar seriespel. 

• När den preliminära serieindelningen kommer meddelar kansliet åldersgruppen som får titta 
på indelningen och eventuellt komma med synpunkter. 

• Kansliet ansvarar för att respektive åldersgrupp får den information som behövs för att i 
största möjligaste mån hamna i rätt serier. Kansliet ansvarar också för att påminna 
åldersgrupperna om vilka datum som gäller för anmälan m.m. 
 

ANMÄLAN TILL CUPSPEL: UNGDOM 9–16 ÅR  

• Ledarna ansvarar för anmälan till cuper. 

• Betalning av cuper (kansliet betalar alla cuper från åldersgruppens lagkassa). 

• När det gäller anmälan med ett s.k. ”bästa lag” till en cup ska åldersgruppen kontakta 
fotbollsrådet för godkännande. Vi följer riktlinjerna i dokumentet ”Så många som möjligt så 
länge som möjligt i så bra miljöer som möjligt”. 

• Innan man anmäler sig till en cup bör man ta reda på: Nivå på cupen, antalet garanterade 
matcher, speltid, hur lång tid är det mellan matcherna, vilken typ av slutspel. Ett sätt att ta 
reda på om det är en bra cup är att prata med andra åldersgrupper. 

• Tänk på att anmäla/planera i god tid för att vara säker på att få plats. 
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9. Material  
 

Kläder: 

Vi har ett klädavtal med Craft från 2018, och det är viktigt att när ni representerar BK Höllviken på 

matcher och cuper bär de rätta kläderna, detta gäller både spelare och ledare.  
 

ALLT material som ni vill byta ut ska in till kansliet. Föreningen vill ha in materialet för att se om det 

kan vara i så pass bra skick att det kan skänkas till Lions. 

Material:  
Behöver ni bollar, konor eller västar så kontakta kansliet. Vi hjälper er också att beställa andra saker 
ni kan behöva. Alla beställningar går via kansliet. 
Det finns även en hel del gemensamt material att låna till sina träningar. Detta finns i bollförrådet där 
ute. Här finns PUG-mål, höga konor, stolpar, häckar, repstegar mm. Var rädd om materialet och ställ 
alltid tillbaka det snyggt när ni använt det! 

OBS! Alla kläder, nycklar osv ska kvitteras ut. Dessa ska återlämnas när ledare slutar. 

 

Nya kläder får man vid behov när lagen börjar med 3 manna, 7 manna och 11 manna fotboll (ca. var 

4:e år). Kläder levereras till huvudansvarig i åldersgruppen som beställer rätt storlekar. 

Åldersgruppen och inte tränaren äger kläderna. 

Jackor ersätts endast om man kan visa upp en jacka som är sliten och i så fall byter vi ut den.  

 

POJKAR: 

Fotbollsskolan: 

T-shirt (alla tränare får) 

P/F 5 startar i april varje år  

Fotbollsskolan:  

P6  

3 vs 3:  

Träningsoverall x6 

T-shirt x6 

Regnjacka x6 

Jacka x6 

P7 

5 vs 5: 

P8  

P9 

 

7 vs 7:  

Träningsoverall x6 

T-shirt x6 

P10 
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7 vs 7: 

P11  

P12  

9 vs 9:  

Träningsoverall x6 

T-shirt x6 

P13  

9 vs 9 

P14  

11 vs 11 

P15 (Klubben tar hand om externa tränare) 

P16 (Klubben tar hand om externa tränare) 

U19 (Klubben tar hand om externa tränare) 

FLICKOR: 

 

3 vs 3:  

Träningsoverall x3 

T-shirt x3 

Regnjacka x3 

Jacka x3 

F7/F6  

5 vs 5 

F9/F8  

7 vs 7:  

Träningsoverall x3 

T-shirt x3 

F12/F11   

7 vs 7: 

F10  

9 vs 9:  

Träningsoverall x3 

T-shirt x3 

F13  

9 vs 9  

F14  

 

11 vs 11 

F16/F15 (Klubben tar hand om externa tränare) 
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10. Ungdomsdomare 
Utdrag i korthet från Skånes Fotbollsförbunds Tävlingsbestämmelser år 2015: 

26§  Förenings skyldighet 

• Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och 
supportrars uppförande i samband med och under match. 

• Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i 
samband med och under match. 

• Arrangerande förening är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt vidta 
åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp. 

• Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av 
ordningsstörande supportrar som tillhör den egna föreningen. 

• Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar 
på planen eller på väg från planen. 

BK Höllvikens ledare, spelare och föräldrar har att förhålla sig till följande:  

Vi i BK Höllviken måste först hjälpas åt att verkligen hålla en NOLLTOLERANS när det gäller att 

kommentera domslut. Vid match är ni ledare där för att leda ert lag, spelarna där för att spela match 

och domaren är där för att leda matchen. Domaren kommenterar aldrig spelarnas insats eller er 

coachning och då ska ni aldrig kommentera domarens beslut. 

Det vill säga att vi som är ledare eller spelare vid matcher först och främst ALDRIG kommenterar ett 

domslut. Om någon ledare eller spelare gör det ändå så måste övriga i omgivningen reagera. 

Om vi hör någon förälder eller annan som representerar BK Höllviken säga något måste vi DIREKT 

påtala att vi har NOLLTOLERANS när det handlar om att kommentera domslut. 

Om vi hör någon ledare, förälder eller annan som representerar motståndarlaget säga något måste vi 

DIREKT påtala att vi har NOLLTOLERANS när det handlar om att kommentera domslut. 

Detta klarar vi med gemensamma ansträngningar om vi vågar stå upp för våra Ungdomsdomare både 

hemma och borta! 
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11. Övrigt att tänka på 
• Meddela kansliet när en tränare slutar.  

• Ledaren ska vara ett föredöme för spelarna i alla situationer och reflektera över sitt eget 
uppträdande. 

• Varje åldersgrupp ska ha två föräldramöte per år. Klubben strävar efter att vid ett möte per 
år närvara vid ett föräldramöte för att t.ex. prata om policyn, Friends eller hur vi jobbar med 
utveckling. 

• Ledarträffar sker kontinuerligt för olika gemensamma utbildningar, diskussioner, beslut och 
information. 

• Ledare och lag önskas vara tillgängliga vid Höllvikens egna arrangemang så som 
Höllvikendagen m.m. Kansliet informerar de olika åldersgrupperna med god framförhållning 
om det t.ex. inte kan spelas borta eller hemmamatcher ett visst datum p.g.a. aktiviteter på 
Höllvikens IP. 

• WO matcher – debiteras lagkassan.  

• Arvoderade tränare på cup – Betalas av lagkassan. 

• Vi främjar våra egna spelare och vår egen ungdomsverksamhet i Cuper.  I undantagsfall kan 
dispens sökas hos Fotbollsrådet 

• Under Halör Cup får inget lag åka på träningsläger eller cup. Andra önskemål meddelas 
fotbollsrådet.  

• All kontakt med media skall godkännas av ordförande. Ordförande är föreningens media 

ansvarig. All mediakontakt bör ske genom ordförande. 

• Vi följer SvFF rekommendationer för spelform i seriespel. 

• Tränare/Ledare måste stanna kvar tills alla spelarna har lämnat omklädningsrummet vid 

match.  

• Verksamhetsberättelse ska skrivas och lämnas in till kansliet vid årets slut. 

 

12. Uppdatering styrdokument 
Styrdokumentet ”Att vara ledare i BKH” revideras två gånger per år. Vill du föreslå ändringar så ska 

du göra det via mail till kansliet som meddelar fotbollsrådet. 

 


