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AIK Ungdomsfotboll
Policy och riktlinjer för egna turneringar
Syfte
•
•
•
•
•
•

AIK:s egna turneringar ska vara en del av utvecklingen och utbildningen både på
och utanför planen för fotbollsspelare och tränare/ledare inom AIK Ungdomsfotboll.
AIK:s egna turneringar ska skapa förutsättningar för intäkter åt AIK Ungdomsfotboll.
AIK:s egna turneringar ska förstärka föreningssamarbetet med utvalda klubbar.
AIK:s egna turneringar ska bidra till att stärka AIK:s goodwill,
både som varumärke och idrottsförening.
AIK:s egna turneringar ska bidra till att stärka AIK:s ställning som en av de ledande
fotbollsföreningarna för spelar- och ledarutveckling i Norden.
AIK:s egna turneringar ska vara en del av den långsiktiga rekryteringen av blivande
elitspelare.

Genomföranderamar
•
•
•
•
•

•

AIK:s turneringar skall alltid genomföras enligt det regelverk och de
rekommendationer som utges av SvFF och StFF.
AIK:s turneringar ska alltid vara sanktionerade av StFF.
AIK:s turneringsverksamhet skall beskrivas i verksamhetsplan och
godkännas av ledningsgrupp/styrelse.
AIK:s turneringar skall minst bära sina egna kostnader, men även ge ett
finansiellt överskott.
AIK:s turneringar skall alltid spelas i Vi spelar ihop-andan, dvs Rent spel/Fair play.
AIK:s turneringar skall alltid utformas enligt specifik arbetsform för
respektive turnering och genomföras i linje med AIK fotbolls värdegrundsarbete, AIK Stilen.

Centralt arrangerade turneringar
AIK Ungdomsfotboll arrangerar följande turneringar med ansvar för planering,
genomförande och utvärdering. Dessa turneringar genomförs i samverkan med
aktuella åldersgruppers föräldraföreningar.
• Lennart Johansson Memorial Trophy (P13A, P14A och F14A)
• Sölvesborgcupen (P12-15, F12-15)
• Flygfyren Sommarcup (P10-P15, F10-F15)
• Fair Play Match Camp (P10-P12, F10-F12)
• Småtting Cup (P7-P8, F7-F8)
• April Knatte Cup (P8-P9, F8-F9)
• Oktober Knatte Cup (P8-P9, F8-F9)

Fair Play Corner
AIK Fotboll arbetar aktivt för att skapa en tryggare och bättre miljö för spelare, ledare och besökare
under turneringar arrangerade av AIK Ungdomsfotboll. Utöver proaktiv information och utbildning är
Fair Play Corner en aktiv mötesplats för deltagare och besökare där eventuella incidenter hanteras av
erfaren och utbildad personal på plats under aktuell turnering. Mer information om Fair Play Corner
finns att läsa på respektive turnerings hemsida.

Turneringsdeltagande för lag inom AIK Ungdomsfotboll
AIK Ungdomsfotboll samlar information, erfarenhet och kunskap avseende externa turneringar, såväl
nationella som internationella. För att på sikt skapa en bättre miljö och kvalité för lagen rekommenderar vi
att
kommunicera med turneringsansvarig inför planerad övernattningsturnering och efter avslutad turnering.
Samtliga turneringar med övernattning ska godkännas av chefstränare och turneringsansvarig.

Turneringar arrangerade av åldersgrupper
Enskild åldersgrupp äger inte rätt att anordna egna turneringar utan ett godkännande av
AIK Ungdomsfotbolls turneringsansvarig. I det fall AIK centralt godkänt en egenarrangerad turnering
av en åldersgrupp gäller en gemensam AIK-standard och att genomförandet följer de riktlinjer
beskrivna nedan:
Inbjudan
Inbjudan skall innehålla:
AIK:s klubbmärke, åldersklasser, spelform, tid, plats, kostnad, sista anmälningsdatum och
kontaktpersoner.
Spelschema
Beroende på antal lag och grupper skall spelschemat följa AIK:s standard. AIK:s turneringsansvarige skall
godkänna fastställt spelschema före det skickas ut till deltagande lag.
Resultatrapportering (i de åldrar det tillåts):
Rapporteringen av resultat skall innehålla följande:
turneringsnamn, gruppnamn, lag, resultat och tabell med spelade matcher, vinster,
oavgjorda, förlorade, målskillnad och poäng.
Tävlings- och turneringsledning
Varje turnering skall ha sin egen tävlingsledning. Sanktionerade turneringar kräver minst
tre funktionärer. Förutom dessa ingår en domarrepresentant i tävlingsledningen.
Lämplig utformning av tävlings- och turneringsledning är:
• En tävlingsledare
• En ansvarig för domar- och tävlingsfrågor
• En ansvarig för ekonomi
Till detta kan man utöka med ansvariga för:
• En ansvarig för sponsorer
• En ansvarig för resultatrapportering
• En ansvarig för sekretariat
• En ansvarig för arrangemang, försäljning etc.
Turneringsdefinition
Turneringsansvariga inom respektive lag/åldersgrupper skall utforma definitionerna, dessa skall sedan
godkännas av turneringsansvarig med beslut i ledningsgrupp och således utgöra grunden för
turneringens utformning, genomförande och status. Till hjälp för detta finns ovanstående beskrivna
mål, ramar och mallar
Turneringens namn
Lag/åldersgrupp som arrangerar turnering kan ha egen sponsor.
Sponsorerna får inte vara konkurrenter till befintliga samarbetspartners med AIK eller på annat sätt
vara olämpliga. Överenskommelser med sponsorer ska först godkännas av
AIK FF:s marknadsansvarig. Varje turnerings namn skall godkännas av AIK:s turneringsansvarig.
Spelregler
Samtliga turneringar genomförs enligt SvFF regler och eventuella avvikelser ska vara klart definierade.
Priser
Vid beställning av medaljer/pokaler skall AIK Ungdomsfotbolls officiella prisleverantör användas.
För mer information, kontakta turneringsansvarig, AIK Ungdomsfotboll.
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