
 

Pedersöre fotbollsförening r.f. 

Säsongen 2018, Pojkar-XX 

 

1. Uppgifter om laget och funktionärer 

Lagets namn: Pojkar-XX 

Tränare: Tränare1 Tränarsson 000 000 0000 
Tränare2 Tränarsson 000 000 0000 

Lagledare: Lag Ledare 000 000 0000 
Lagförälder: Lag Förälder 000 000 0000 

Antal spelare: ca 15 

 

Funktionärernas ansvar och uppgifter följs så som beskrivs i dokumentet ”PeFF 

Lagfunktionärer 2018”. [instruktion: skriv ”förutom...” + eventuella tillägg/ 

avvikelser.] 

2. Information mellan lagledning och föräldrar/spelare 

Information från lagledningen till föräldrar/spelare sker i Facebook grupp eller 

med e-post, då tid till händelse/respons > 1 vecka och med SMS eller WhatsApp 

då tid till händelse < 1 vecka. Lagets Facebook grupp bör vara en sluten grupp 

och används till lagets medlemmars diskussioner och evenemangs-deltagande. 

 

Information om deltagande eller förhinder till matcher och träningar från 

föräldrar/spelare till lagledningen kan ske med samtal, SMS, e-post eller 

Facebook. FÖRHINDER till matcher bör ALLTID meddelas så tidigt i förtid som 

möjligt, minst 3 dagar innan match. 

3. Lagets målsättningar under säsongen 

[Instruktion: Lista lagets målsättningar under denna startande säsong. För 7-14 

åringar får inte målsättningen vara resultatbaserade!] 

Målsättning 1 Beskrivning 1 
Målsättning 2 Beskrivning 1 
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4. Träningar 

Laget kommer att träna under säsongen 2 ggr per vecka under inomhusperioden 

och 3 ggr per vecka utomhusperioden. 

 

På träningarna kommer vi i år att betona: 

 

1. xxxx 

2. xxxxx 

3. xxxxx 

 

5. Matcher, turneringar och serier 

[Instruktion: Fyll i datumordning alla planerade turnerings- och cupdatum som 

laget ämnar delta i. Ange ifall någon skall finansieras med föräldrars insats, och 

isåfall uppskattningsvis hur mycket.] 

 

[Instruktion: Nämn även (antal) planerade träningsmatcher, lämna bort datum 

och motståndare ifall ej känt.] 

Tidpunkt Namn, klass och plats 
Bindande 
anmälan 

dd.mm.2018 Distriktsturnering 1, P-XX, Terjärv dd.mm.2018 

dd.mm.2018 Distriktsturnering 2, P-XX, Bennäs dd.mm.2018 
   

 

6. Trivsel- och spelregler 

Föreningens regler och principer beskrivs i dokumentet ”PeFF Föreningsregler 

och principer 2018”.  I dokumentet ”PeFF Föräldraguiden” finns regler som gäller 

föräldrar i föreningen. 
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[Instruktion: Gå igenom regelraderna och lägg till/ta bort/modifiera efter lagets 

behov. Kopiera dem och klistra in på formuläret på adressen: 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastamisen-

ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannotr] 

 

Föräldrar, spelare och tränare i vårt lag har utöver föreningens gemensamma 

regler kommit överens om att betona följa följande trivsel- och spelregler för 

säsongen: 

Spelare: (se fler regler i PeFF Föräldraguiden 2018) 

Jag kommer i tid till träning och match och söker mig genast till tränaren. 

Jag hälsar på tränare, lagledare, kompisar och föräldrar då jag anländer till 
träning och match. 

Innan träningen och i vilopauser tar jag boll endast med lov av tränaren. 

Jag försöker alltid mitt bästa på träning och match. 

Jag ger träningsro åt mina spelarkompisar, stör inte på träning eller match. 

Jag meddelar ifall jag vet att jag inte kan komma på följande träning(ar). 

Jag gör de hemuppgifter som tränaren ger mig på mitt bästa möjliga sätt. 

Jag respekterar tränarens val av speltider och -positioner på matcher. 

Jag respekterar spelledarens/domarens beslut, kritiserar inte under matcher. 

Jag påpekar åt vuxen om jag märker att någon bryter mot lagets regler. 

 

Förälder: (se fler regler i PeFF Föräldraguiden 2018) 

Jag är intresserad av mitt barns idrottande, så jag är alltid närvarande under 
träningstillfällen då jag har möjlighet [instruktion: gäller främst yngre] 

Jag ingriper och hjälper hålla ordning ifall eget eller annans barn stör eller 
mobbar andra. 

Jag hjälper tränaren vid behov med det jag kan så som att märka ut områden 
och fungera som ”boll-Kalle” och plocka in material vid avslut. 

http://www.palloliitto.fi/palloliitto/kaikki-pelaa-nuorisotoiminta/kaikki-pelaa-ohjelma/operation-spelregler
http://www.palloliitto.fi/palloliitto/kaikki-pelaa-nuorisotoiminta/kaikki-pelaa-ohjelma/operation-spelregler
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Jag respekterar tränarens val av övningar och gruppindelningar genom att inte 
blanda mig i/kommentera. 

Jag meddelar tränaren om längre frånvaron från träningar i god tid. 

Jag meddelar tränaren om spelaren har skada eller dylikt som hindrar träning. 

Spelarna, tränarna och spelledarna/domarna gör sitt bästa – jag kritiserar 
dem inte negativt. 

Jag respekterar att tränarna vill diskutera med spelarna utan föräldrars 
närvaro ibland. 

Jag hjälper/uppmuntrar spelaren att göra hemläxor som tränaren ger. 

Jag står på motsatt sida till tränarna och spelarna på matcher. 

Jag uppmuntrar/hejar i positiv anda, även på andras barn än egna. 

Jag respekterar tränarens val av speltider och – positioner på match. 

Det är barnen som spelar, inte jag förälder – jag vet att barnen lär sig spelet 
bäst genom att göra egna val och misstag. Coaching/instruktioner överlåter 
jag åt tränaren. 

Jag diskuterar eventuella negativa erfarenheter/iakttagelser av tränares 
funktion alltid först PÅ TU MAN med tränaren efter träning/match. 

 

Tränare: (se fler regler i PeFF Föreningsregler och principer 2018) 

Jag beaktar varje spelares behov, och anpassar övningsinstruktionerna och 
gruppindelningar där möjligt till individens egna färdigheter. 

Jag delar TOTAL speltid under säsongens matcher så lika det går mellan alla 
deltagande spelare som kommer till matcherna och tränar regelbundet, har 
spelarlicens, försäkring och PeFF medlemsavgift betald [åldersklass < 15 år]. 

Jag planerar säsongen utgående från uppskattat spelarunderlag och mängd 
matcher (se ovan) vid säsongstart så att alla får möjlighet till minst hälften av 
total match-speltid under säsongen [åldersklass < 15 år]. 

Jag räknar även träningsmatcher med icke-PeFF lag som speltid under 
säsongen [åldersklass < 15 år]. 
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Jag kan ge längre hunna juniorer från yngre lag eller flickor i pojklag chans att 
ibland träna och spela match med oss [instruktion: redigera till exakta pojk-
/flickålderklasser]. 

Jag tar delvist förhinder till träning (t.ex. annan idrott, sjukdom eller resa) i 
beaktande då det meddelats mig i god tid [åldersklass < 15 år]. 

Jag räknar målvakt som likställd speltid som annan position [åldersklass < 12 
år]. 

Jag låter alla få provspela alla positioner på match, dock ej nödvändigtvis lika 
mycket totalt under säsongen på alla positioner [åldersklass < 12 år]. 

Jag kan variera speltid under enskild match bland deltagande spelare för att 
jämna ut längre frånvaron/förhinder [åldersklass < 15 år]. 

7. Intygande av överenskommelse 

Som lagfunktionärer godkänner vi att sköta våra uppdrag under 2018 enligt 

föreningens verksamhetsmodell, föreningens regler och principer (beskrivet i 

dokumentet PeFF Föreningsregler och -principer 2018) samt enligt 

överenskommet i detta dokument. Ändringar/byten av lagfunktionärer skall 

godkännas av styrelsen. 

 

 

_______________________ 

Tränare 1 Tränarson 

 

_______________________ 

Tränare 2 Tränarson 

 

_______________________ 

Lag Ledare 

 

_______________________ 

Lag  Förälder 

 

 

Som vårdnadshavare (roll föräldrar) godkänner vi lagets funktionärer, regler och 

säsong för våra barn/ungdomar. 
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Dessutom har vårdnadshavarna getts möjlighet att förbjuda att bilder på barnet 

publiceras enligt: 

 

• “Lagfoto” = Lagets foto och namn på spelarna i PeFFs egen tidning, tryckt 

bild till lagfadder (sponsor) samt lagets hemsida på www.peff.nu 

• www = övrig bild på www.peff.nu  eller PeFFs Facebook sida. Tillfrågas 

alltid innan publicering ! 

• “FB” = Sluten Facebook grupp för laget. Tillfrågning behövs ej innan 

publicering. 

 

Märk även i eventuella dieter (laktos, gluten...) samt vilka värkmediciner barnet 

får ta (Ibumax, Paracetamol, Burana, ...) 

 

Pedersöre, den dd.03.2018, 
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Värk- 
mediciner 

Vårdnadshavares underskrift 
och namnförtydligande 

Förnamn 
Efternamn   

    
 

Förnman 
Efternamn   

    

Förnman 
Efternamn   

    

Förnman 
Efternamn   

    

 

http://www.peff.nu/
http://www.peff.nu/

