Ledarmanual för Sköllersta IF´s ungdomsfotbollssektion
Målet med manualen är att alla nya ledare ska få hjälp in i föreningen och samtidigt stöttas i sitt arbete som
ledare. Det är också viktigt att man som engagerad förälder förstår vilken insats som krävs för att kunna
leda och utveckla ett fotbollslag.

Förslag på ledarstruktur och lämpliga ansvarsområden för föräldrar
Minst 2 tränare + 1 lagledare
Domare
Ansvarig för poolspel
Kontakt med andra lag
Plan- och halltider
FOGIS
LOK-stöd
Serieplaneringsmöten (förbundet)
Laget.se
Medlemsregistrering
Kallelser till matcher
Uppdatera kalender
Nyheter
Andra uppgifter
Kiosk
Tvätt
Försäljning till lagkassa
Skjutsscheman
Lilla Lithellscupen

Möten och aktiviteter där ledare förväntas delta
LLC
Minst en representant ska finnas på möten för Lilla Lithellscupen och planeringen börjar i januari. Cupen
spelas någon av de första helgerna i juni varje år. Cupen är SIF´s största inkomstkälla och viktigaste
arrangemang under året. Alla föräldrar och ledare har en uppgift under helgen. Normalt så är det för
föräldrar minst ett arbetspass som gäller. Ledare har ofta annat ansvar.
Möten i Ungdomssektionen
Obligatoriska för alla tränare och lagledare. Oftast hålls möten vår och höst.
Föreningens arbetsdagar
Här deltar det antal personer från varje lag som behövs för de arbetsuppgifter som styrelsen beslutar om.

Utbildning av ledare och spelare
Kan jag utbilda mig som ledare?
Önskvärt att man deltar i förbundets ledarutbildningar för att kunna använda sig av SVFF´s utbildningsplan
och för att föreningen ska kunna säkerställa att ledarna håller en hög nivå på fotbollsutbildningen för barn
och ungdomar. De olika stegen i utbildningen bekostas av klubben.
Vilken utbildningsplan för barn och ungdomar följer vi i SIF?
Svenska fotbollsförbundets utbildningsplan, utkom under 2016.

Utrustning och träningsmaterial
Vad gäller för inköp av målvaktsutrustning?
Varje lag ska ha två par målvaktshandskar, byxor och tröja. Detta står föreningen för. Kostnaden för
utrustningen ska stå i relation till spelarnas ålder. Vid tveksamhet så kontakta ungdomsansvarig Henrik
Lindström
Bollar och annan träningsutrustning?
Detta står klubben för och finns i förrådet. Varje vår inventerar vi förrådet och ser till att eventuellt
gammalt material kasseras och att nytt köps in. Varje lag ska också ha tillgång till förråd eller del av förråd.
Vem betalar matchställ?
Laget köper matchstället med sin lagkassa. Innan inköp kan man kolla med övriga lag i föreningen om det
finns begagnade ställ att köpa.
Hur hittar man vår klubbprofil och de kläder vi kan köpa från Intersport?
På laget.se.
Finns det matchställ till de yngsta lagen?
Föreningen står för det yngsta lagets matchtröja.
Om man ska beställa kläder/utrustning från Intersport hur gör man då?
Beställning går via ungdomsansvarig:
Henrik Lindström
E-post: henke.helena@telia.com
Mobiltelefon: 070-9919286
Har klubben begagnade skor man kan köpa?
Ja, det finns att köpa för 100 kr/par. Tillgången styrs dock av hur många par som lämnas in av
medlemmarna.

Matcher i seriespel, poolspel eller cuper
När och hur anmäler man sig till seriespel eller poolspel?
Anmälan sker via FOGIS. Serier början av mars och poolspel i slutet av mars.

Vad är FOGIS och hur får man en inloggning?
Ett anmälningssystem för serier och för inloggningsuppgifter kontaktas ungdomsansvarig:
Henrik Lindström
E-post: henke.helena@telia.com
Mobiltelefon: 070-9919286
Hur bokar man plan för match?
Genom att lägga upp som matchen i lagets kalender och skriva vilken plan matchen spelas på. Först till
kvarn gäller. Match går före träning. Träning görs inte på A- och B-planen utan på Havet och på C-planen.
Undantag kan göras av utrymmesskäl.
Vad gäller för domare på hemmamatcher?
Se instruktion på hemsidan.
Vem är domaransvarig?
Ola Lindholm
E-post: ola.lindholm@hotmail.se
Mobiltelefon: 0737473266
Vilken ersättning ska domaren ha?
Se anslag vid facket för där blanketter för domarersättning finns.
Hur fyller man i underlaget för domarersättning?
Underlagen sitter i facket mittemot toaletten i klubbhuset. Följ instruktionen på blanketten
När kan man utbilda sig till domare?
Från och med 13 år.
Hur vet man hur det funkar med kiosken och när den ska vara öppen?
Kioskinstruktion finns på hemsidan och i kiosken och ska vara öppen vid det egna lagets hemmamatcher.
När spelar man tremanna/femmanna?
Se nya regler från 2018.
Vilka cuper betalas av klubben?
Klubben står för cupavgiften upp till 1 500 kr, resten står laget för själva. Ingen begränsning i antal cuper.
När spelar man sjumanna?
Se nya regler från 2018.
När spelar man niomanna?
Se nya regler från 2018.
När spelar man elvamanna?
Se nya regler från 2018.

Laget.se – vår gemensamma kommunikationsplattform
Laget.se använder ledare för mail, sms, kalender, kallelser till match och träning och mycket mer. För
föreningen är medlemshantering och fakturering av avgifter de största delarna.
Vem kan man fråga om Laget.se och vem kan lägga upp en ny lagsida?
Stefan Cajfeldt
E-post: cajjan@telia.com.
Mobiltelefon: 075236089
Vilka uppgifter är obligatoriska (minimum) läggs in på Laget.se? (spelare och föräldrar)
Förälder: personnummer, namn, e-mailadress, mobilnummer, hemadress
Barn: personnummer, namn (OBS! ej mailadress, på äldre barn kan man ha nytta av mobilnummer)
Föräldrar ska sedan kopplas ihop med barn.

Lilla Lithellscupen
Lilla Lithellscupen är SIF´s viktigaste arrangemang under året, både ekonomiskt och sportsligt. Första
eller andra juni varje år kommer ca 80 lag med över 1.000 fotbollsspelare till Sköllervallen under två
dagar. Deltagarna är mellan 8 och 12 år. För att kunna genomföra arrangemanget behöver klubben all
hjälp och stöttning den kan få från ledare, föräldrar och barn.
Vad förväntas av mitt lag under LLC? (ledare, föräldrar, barn/ungdomar)
Ledare: ansvarar och delegerar lagets arbetsuppgift, delta på planeringsmöten
Föräldrar: minst ett arbetspass under helgen
Spelare: äldre spelare som inte deltar i cupen förväntas göra minst ett arbetspass.

Övriga praktiska frågor
Hur funkar det med lagkassa?
Varje lag får skapa sin egen lagkassa och fylla på den efter egen förmåga. Klubben kräver inga
gemensamma försäljningsinsatser utan varje lag gör det som passar. Vi vill inte att privata konton används
för lagets pengar. Kontakta kassör för att lägga upp en lagkassa som bokförs inom klubbens verksamhet.
Hur får man nycklar till Sköllervallen?
Kontakta ordförande.
Hur bokar man klubblokalen?
På samma sätt som med planbokningen och som övrig aktivitet.
När ska man lämna in önskemål om inomhustider?
I början på maj.

Hur fyller man i närvarolistor för LOK-stöd/statligt aktivitetsstöd?
Lämnas in två gånger om året i början av januari och juli. Blanketten (Excel) finns att hämta på kommunens
hemsida. Är du osäker så kontakta kassör:
Patrick Andersson
E-post: paande@live.se
Mobiltelefon: 070-5856575
Vilka krav kan vi ställa på barn och föräldrar i SIF och vad kan de förvänta sig av föreningen?
Se SIF´s Förväntansdokument på hemsidan.
Var hittar man kontaktuppgifter till andra ledare?
Laget.se.
Hur många möten ska man som ledare vara med på under året?
Oftast två möten i ungdomssektionen och två avseende Lilla Lithellscupen.

Ovanstående är överenskommet enligt möte i Ungdomssektionen den 8/4 2017 och gäller tills vidare.
För Ungdomssektionen:
Henrik Lindström
Ungdomsansvarig
Sköllersta IF
E-post: henke.helena@telia.com
Mobiltelefon: 070-991 92 86

