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Tränare/Ledare 

• Ny tränare/ledare får av klubben träningskläder i form av en overall, T-shirt 
och short med klubbmärken på. Kläderna får tryck ”Ledare”. 
Nya träningskläder får man sen vart 3:dje år. 
Tränare/ledare som tränar 11-mannalag får en vinterjacka det år man börjar 
med 11-manna. 

• Tränare/ledare som är aktiva i våra ungdomslag ska följa SvFF riktlinjer för 
träningsutbildning. Alltså man ska ha rätt tränarutbildning för den nivå/ålder 
man är tränare/ledare för. Klubben står för kostnader för utbildningar i 
SvFF:s regi. 

• Tränare/Ledare ska varje år visa intyg från Polisens Belastningsregister. Har 
man någon anmälan i belastningsregistret ska styrelsen besluta om man får 
fortsätt arbeta inom klubben. Utdraget ska visas upp för kansliet senast 1 
april. 
Det är ett lagkrav att utdrag från belastningsregister skall redovisas för att få 
vara ledare för barn och ungdomar. 

• Samtliga tränare/ledare ska betala medlemsavgift. 
• Macron är för närvarande klubbens materialleverantör, det är ej tillåtet att 

använda någon annan leverantör. 
• Matchställ ska inför varje säsong hämtas och kvitteras ut efter 

överenskommelse med Henrik Solheim. Matchställen ska inventeras och 
återlämnas efter säsongens slut. 

• Varje nybildat lag får kvittera ut en sjukvårdsväska som man sen ansvarar för 
under hela tiden laget är ett ungdomslag. Laget ansvarar själv för att fylla på 
material då det tar slut. 

• Laget får fram till 10-års ålder 2 par målvaktshandskar per säsong av 
klubben. Meddela Henrik Solheim när behov finns. 
 

Laget 

• Medlemsavgift ska vara betald senast 1 juni för att få träna i klubben. 
• Ny spelare får provträna 1 månad innan medlemsavgift ska betalas. 
• Laget får anmälningsavgifter betalda av klubben för Fotbollensdag. 

Eventuella övriga cuper laget önskar delta på får laget själv stå för kostnader. 
 
 
 
 
 



• Laget ska alltid hjälpa till på de gemensamma aktiviteter som anordnas för att 
få in pengar till klubben, dessa är för närvarande:  
- Bingo  
- Kungsörs marknad  
- Loppis vår och höst  
- Försäljning av lotter/bingolotter i december 
- KBK-dagen 

• Följande är rekommenderad träningsmängd (med uppehåll under sommar):  
- Fotbollsskola: 1 dag/vecka från maj till september 
- Ålder 7 – 11 år: 2 dagar/vecka från april till oktober 
- Ålder 12 – 14 år: 2 dagar/vecka från april till oktober samt eventuellt 
inomhusträning 1 dag /vecka från januari till mars 
- Ålder 15 – 17 år: 2-3 dagar/vecka från mars till oktober samt 
kompletterande träning inomhus eller utomhus 1-2 dagar i veckan från 
januari till mars 
- Tränare/ledare ska främja att barn vill/kan utöva andra sporten under 
vintern i enlighet med Samsyn Västmanland. 

• Ett kostnadsbidrag på 1000 kr utdelas från klubben vid lagets första 
anordnade poolspel om lagkonto finns. Kontouppgifter meddelas till kansliet. 

• Ett kostnadsbidrag på 1500 kr utdelas från klubben mot uppvisande av kvitto 
för tex gemensamma lagaktiviteter till avslutning eller liknande. Kvitto 
lämnas till kansliet. 

• Laget står för domarkostnad vid hemmamatcher. 
• Laget ska ordna någon form av fikaförsäljning vid hemmamatcher för att få 

in pengar till tex domarkostnad samt som service till motståndare och publik. 
• Om ett lag läggs ned så tillfaller eventuella pengar på lagkonto klubben. 
 


