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GRÖN NIVÅ – RÖRELSEGLÄDJE   
 

Malmö Floorball Clubs innebandyverksamhet för flickor och pojkar mellan 5-9 år går under 

benämningen ”grön nivå”.  Föreningen har idag gröna lag i Kirseberg, Husie, Toftanäs och 

Västra Hamnen/Slottstaden. Målet är att varje år starta upp en ny grön grupp i en ny 

stadsdel, allt för att sprida innebandyn bland barn och ungdomar i hela Malmö. Mer 

information, träningstider och hallar finns att se under UNGDOM på hemsidan. 

Syftet med vår verksamhet på grön nivå är att erbjuda så många barn som möjlighet att 

börja spela innebandy. Det ska vara enkelt, billigt och ett roligt sätt att träffa kompisar på 

och spela innebandy under lekfulla former. Det är en häftig sport med mycket fart som har 

växt oerhört mycket under de senaste åren. Vi ser bara här i Malmö Stad att potentialen 

att växa sig större är enorm. För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi 

engagerade föräldrar. Tillsättningen av tränare och lagledare sker i första hand av anhöriga 

dvs. föräldrar. Malmö FBC erbjuder gratis ledarutbildning till alla lagledare och 

kontinuerliga vidareutbildningar för våra tränare. Föreningens kansli är behjälpligt med 

information och stöd till nya ledare.  

Vi tror att barn vill prova på många olika idrotter. Många av våra gröna träningsgrupper 

har två träningstillfällen i veckan, men i syfte att ge fler träningsmöjligheter till innebandy 

om när andra aktiviteter kolliderar.     

På grön nivå går träningarna mycket ut på att leka och tävla under lättsamma former som 

skapar god kamratanda t.ex. genom stafetter, hinderbanor och dylikt. Har spelarna kul 

och rör sig mycket så är det en lyckad träning. Under träningspassen behöver det inte 

nödvändigtvis vara klubba och boll med hela tiden utan många moment går ut på att ge 

en allsidig motorisk rörelseträning av balans, koordination och smidighet.  

 

Malmö FBCs ledord på grön nivå är: 

Glädje – Du har kul och känner dig trygg hos oss. 

Enkelt – Det är enkelt så att du och alla dina kompisar kan vara med. 

Häftigt – Vi är i en miljö som skapar en häftig känsla.  

Kamratskap – Är en självklarhet och alla ska få vara med. 

 

Välkommen till #fbcfamiljen  



 

 

SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT, SÅ LÄNGE SOM 
MÖJLIGT 
 

Vi i Malmö FBC ser oss som både en elit- och breddförening. Vår bas för att spela 

innebandy finns i vår breddverksamhet. Vi har en rak struktur istället för en 

pyramidformad struktur där A-lagen är i toppen och utslagning av spelare sker 

längs vägen. Från uppstartsverksamheten på grön nivå till våra motionslag ska 

alla finna en plats att kunna delta och utöva innebandy på sina villkor och med 

fokus på glädje, gemenskap, personlig utveckling och ett livslångt idrottande. 

Elitverksamheten är frånskild breddverksamheten och det krävs alltid ett aktivt 

val från spelaren själv att vilja satsa lite extra på innebandyn.  

 

 

  

 

 

 

 ELITLAG 

U-LAG 

UNGDOM 6-9 

1 - 2 träning/vecka 

Knatteligan 

UNGDOM 9-12 

2 träningar/veckan 

Poolspel 

UNGDOM 12-16 

2 träningar/veckan 

Rak serie 

BREDD 16+ 

Motionslag 

Breddlag 



 

 

SPELIDÉ´ PÅ GRÖN NIVÅ  
På grön nivå älskar man att göra mål. I övningar, i spel på träning och på 

matcher. Vi ger alltid 100 % och kämpar & sliter i alla lägen. Vi uppmuntrar 

individuella prestationer och det viktigaste är att spelarna har roligt och spelar vi 

match ska vi i varje match involvera så många spelare som möjligt.  

 

Malmö FBC vill spela en offensiv, fartfylld innebandy med högt tempo & 

intensitet!  

På grön nivå fokuserar vi i spelet på att alla spelare ska vara aktiva ute på 

planen  

I våra avslut strävar vi alltid efter att vara effektiva.  

I försvarsspelet ska vi agera uppoffrande.  

Moment att träna på: 

För att göra mål, krävs det att man kan skjuta. Fokus ligger på skotteknik och 

sikte.   

- Dragskott stillastående eller i långsam fart 

- Svepskott 

- Eventuellt kortskott  

För att kunna spela innebandy med högt tempo och intensitet krävs ett bra 

passningsspel. För att kunna ha ett bra passningsspel krävs det att man kan slå 

bra passningar.  

- Stillastående sveppassningar och efterhand i långsam fart 

- Stillastående mottagningar på forehand. Viktigt med mjuka 

handleder 

 

 



 

 

LAGLEDARE – VAD FÖRVÄNTAS?  
 

För dig som vill ställa upp och hjälpa till som lagledare men är rädd för att du ska 

ta på dig för mycket ansvar och inte har tid.  

Varför behövs det lagledare? 

- Tränarna i Malmö FBC:s ungdomslag arbetar helt ideellt och lägger ner 

åtskilliga timmar i veckan på att planera träningar, genomföra träningar, 

närvarorapportera, sammankalla vid matcher, planera resor till 

bortamatcher, coacha laget under matcherna osv.      

- Tränaren lägger ner alla de här timmarna för att han/hon tycker det är 

roligt med innebandy och det gör antagligen ditt barn också. För att 

underlätta tränarens arbete behövs lagledare som avlastar tränaren med 

både administrativa och praktiska sysslor för att så mycket energi som 

möjligt ska kunna läggas på att göra träningen så rolig och utvecklande 

som möjligt.  

- Vi ser helst att varje lag har minst tre (3) föräldrar som hjälps åt att fylla 

lagledarrollen. På så sätt fördelas arbetsbördan på fler och man behöver 

inte känna något krav på att man måste ställa upp varje gång. 

- Utan lagledare och föräldrar som ställer upp blir det inte några matcher! 

Alla barn vill väl göra det roligaste som finns – spela matcher! Men utan 

lagledare och föräldrar som hjälper tränaren med planering och matcher är 

det inte möjligt att spela några matcher.  

Det som förväntas av en lagledare i Malmö FBC är följande: 

- Lagledaren skall bistå och hjälpa tränaren vid träningar och matcher. 

- Lagledaren sköter olika administrativa bitar såsom att närvarorapportera i 

Sportadmin, skicka ut kallelser till matcher, göra körscheman till 

bortamatcher samt bemanna kiosk- och sargvaktsschemat vid de tillfällen 

laget är ansvarigt.  

- Varje lag skall utse en kioskansvarig som sköter tillsättning av 

föräldrar/anhöriga vid de egna hemmamatcherna (Kirseberg Sporthall & 

Baltiska hallen).  



 

 

- Lagledaren tar hand om olika praktiska saker såsom att inventera 

material, hämta matchkläder på kansliet inför första matchen, återlämna 

kläder efter säsongen etc. 

- Lagledaren ser till så att matchprotokollet fylls i korrekt och lämnas till 

kansliet.  

- Lagledaren har kontakt med kansliet som i sin tur sköter olika 

administrativa saker såsom matchändringar, bokning/avbokning av 

träningstider, serieanmälningar, cupanmälningar, spelarövergångar, 

domartillsättning, licensiering av spelare etc. 

 

Alla lagledare i Malmö FBC får följande: 

- Grundutbildning (GU) kostnadsfritt samt kontinuerliga erbjudanden om 

kostnadsfria vidareutbildningar i klubbens regi 

- Ledar T-shirt med Malmö FBC tryck och träningsoverall 

- Medlemskap i föreningen för 100 kr. Medlemskapet berättigar till fri entré 

på alla Elitlagens matcher + massa erbjudande från våra 

samarbetspartners  

- Administratörsrättigheter till att ha hand om lagets medlemsregister i 

Sportadmin 

- Oförglömliga upplevelser och minnen tillsammans med era barn och deras 

kompisar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KANSLIET 
 

En förening i Malmö kommun erhåller flera olika ekonomiska stöd i form av 

bidrag, bl.a. för att kunna ha anställd personal. Den anställda personalen ska 

erbjudas en trygg arbetsplats som följer kollektivavtal gällande arbetsrättslagar 

och arbetsmiljö. 

Kansliet roll: 

Föreningens kansli ska ge föreningens medlemmar bästa möjliga service och 

fungera som koordinator i den dagliga verksamheten. Kansliet har även som mål 

att arbeta långsiktigt med hur verksamheten ska utvecklas beroende på interna 

och externa förändringar. Kansliet sköter också mycket av den administration 

som berör hela verksamheten t.ex. bokföring, fakturering, medlemsregister mm. 

I första hand ansvarar kansliet för de uppgifter som inte kan lösas ideellt men 

finns alltid till hands för att stötta de olika lagen.  

Det här hjälper kansliet bl.a. till med: 

- Boka/avboka träningstider 

- Matchändringar  

- Tillsättning av domare vid ungdomsmatcher 

- Nycklar/taggar till olika idrottshallar 

- Administrera medlemskort 

- Utbildning i Sportadmin 

- Licensiera spelare 

- Spelarövergångar 

- Inköp av kläder och material 

- Lämna ut matchkläder 

- Lämna ut material 

- Uppdatera hemsidan 

- Skicka in matchprotokoll 

- Serie- och cupanmälningar 

- Fylla på kiosken inför varje match 

- Rekrytering av nya spelare 

- Rekrytering av nya tränare och ledare 

- Uppstart av nya träningsgrupper  

- Marknadsföring  

- Informera kring ledarutbildningar 



 

 

VAD FÅR LAGET AV FÖRENINGEN? 
 

Tränings- och verksamhetsavgiften som alla spelare årligen betalar ska täcka alla 

de kostnader som uppkommer för t.ex. serie-/cupanmälningar, domarkostnader, 

material, kläder, hallhyror, spelarlicens mm. Träningsavgiften är anpassad 

utifrån varje lags tillhörighet i seriespel och antal träningar i veckan. Avgiften 

ökar successivt från grön nivå upp till svart/guld nivå i takt med att 

verksamheten blir dyrare och dyrare. Träningsavgiften för grön nivå är 

subventionerad (1200 kr säsongen 2021-2022), vilket är ett medvetet val av 

föreningen för att erbjuda alla möjlighet att börja spela innebandy. Därför blir 

skillnaden i träningsavgiften relativt stor när laget går upp till Blå nivå (1 500 kr 

säsongen 2021-2022) samtidigt som omkostnaderna för laget ökar väsentligt.   

 

En träningsgrupp på grön nivå får b.la följande från föreningen:  

Ø Utrustning och material: I våra materialförråd i Kirseberg, Toftanäs, Riseberga, 

Stadionhallen, Neptuniskolan och Videdals Sporthall finns bollar, västar, 

låneklubbor, koner etc som behövs i verksamheten. Lag som tränar i andra hallar 

får ut eget material.       

Ø Matchkläder: Varje spelare lånar av föreningen en matchtröja under säsongen. 

Efter säsongens sista match ska kläderna återlämnas tvättade till kansliet. 

Matchstrumpor (svarta) och shorts (svarta) åligger spelaren själv att ordna. Inköp 

av strumpor rekommenderas att ske hos klubbens officiella materialleverantör 

Innebandyesset.   

Ø Anmälningsavgifter: Föreningen betalar anmälningsavgiften för ordinarie 

seriespel i Skånes Innebandyförbunds distriktsserier. För lag på grön nivå gäller 

spel i Knatteligan. Antalet lag som anmäls beror på träningsgruppens storlek.  

Ø Cup: Föreningen betalar anmälningsavgiften för en cup/turnering per säsong inom 

Skåne á ca 600 kr per lag.  

Ø Ledarutbildning: Alla tränare och lagledare erbjuds att kostnadsfritt gå 

grundutbildningen (GU) och fortsättningskurser.  

Ø Träningstid: 1-2 träningstillfälle i veckan á 60-90 min i idrottshall som är 

belägen i närheten av lagets huvudsakliga upptagningsområde. Träningstiden är i 

första hand förlagd på tidiga kvällar och helger. Vid träningstid på vardag ska 

lagen inte träna efter kl. 19:00.     



 

 

Träningskläder: Träningsset (tröja + shorts) och träningsoveraller går att köpa 

till förmånligt självkostnadspris i Malmö FBC klubbshop hos Innebandyesset. 

Kläderna finns från storlek 120 cl och uppåt.  



 

 

ÅTAGANDE – MEDLEMMAR & MÅLSMAN   
 

En förening är inte starkare än medlemmarnas egna engagemang för 

verksamheten, som till majoriteten bedrivs uteslutande av ideella krafter. Alla 

kan bidra på något sätt och allas bidrag är lika mycket värt. Tillsammans skapar 

vi bättre förutsättningar för föreningen att nå sina mål.  

Så här ser fördelningen av laguppdrag ut på grön nivå:  

 

Kiosk & sekretariat vid egna sammandrag 

Varje lag spelar 1-2 sammandrag på hemmaplan under en säsong. Notera att 
våra träningsgrupper ofta har flera lag anmälda. Ett sammandrag tar ca 3 h och 
behovet av vuxna är: 

Ø Kiosk  – minst 2 vuxna  
Ø Sekretariat  – minst 2 vuxna    

Fördelningen ansvarar laget lagledare för och om man inte kan vid tilldelat 
tillfälle ansvarar man själv för att byte med någon annan.  

 

Kiosk- och sargvaktsuppdrag vid elitlagens matcher  

Beroende på hur träningsgruppen är tilldelas laget 3 – 5 kiosk- och 
sargvakstuppdrag vid seniorlagens matcher. Detta uppdrag involverar såväl 
barnen som vuxna! Barnen hjälper till som så kallade ”sargvakter”, vilket är ett 
uppdrag som alltid är väldigt uppskattat och roligt. Tidsomfattningen är ca 3 h 
och behovet av barn/vuxna är: 

Ø Kiosk & entré  – 5 vuxna  
Ø Sargvakter - minst 10 st barn  
Ø Sargvaktshjälp  - 5 st vuxna  

 

Föreningsförsäljning  

Malmö FBC genomför en (1) för hela föreningen gemensam föreningsförsäljning. 
Intäkterna går till föreningen som värderar vilket prioriterat behov det behöv 
investeras i (ex matchkläder) inom ungdomssektionen. Årsmötet 180604 
beslutade att föreningsförsäljningen är obligatorisk för alla medlemmar som 
spelar matcher (sammandrag/poolspel/seriematcher) men att det ska vara 
möjligt att ”köpa sig fri” för en summa om 300 kr per medlem.      

 



 

 

INFORMATION OM KNATTELIGAN  
 

1. Inledning 

Knatteligan är namnet på den spelform som finns till för våra yngsta aktiva 

spelare (födda 2015 och senare). Barnen är där för att ha roligt och samtidigt 

spela matcher. Att vinna är mindre viktigt. Därför förekommer inga tabeller eller 

skytteligor. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – grön nivå anser att 

resultaträkning i för tidig ålder skapar tävlingshets och utslagning och inte fyller 

någon egentlig funktion. Ansvaret för arrangemangen ligger helt på de anmälda 

föreningarna.  

Knatteligans syfte är att främja teknik och lekfullhet i unga år. Därför spelar man 

på mindre spelplaner 20 x 10 m, vilket också hjälper de föreningar som har 

hallbrist att spela i mindre gymnastikhallar. 

- I Knatteligan spelar man tre mot tre och utan målvakter 

2. Klasser/indelning 

Klassindelningen är nivåanpassad. Det finns ingen kvalificering för att spela på 

en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det enskilda laget, tillsammans med 

föreningen, att anmäla ett lag till rätt klass. Det innebär att man anmäler ett lag 

till en lämplig klass utifrån mognad och färdighet hos de individer som finns i 

laget. Dock finns en åldersbegränsning i C-klasserna där spelarna får vara högst 

8 år (födda 2013).  

Denna säsong spelas följande klasser i Knatteligan:  

Klasser   Kriterier      

Flickor/Pojkar A (7-9 år)  Spelarna har hög innebandykunskap och fysisk mognad.     

Flickor/Pojkar B (7-9 år)  Spelarnas innebandykunskaper och fysiska mognad är medel. 

Flickor/Pojkar C (7-8 år)  Spelarna har låg innebandykunskap och fysisk mognad.  

Högsta ålder 9 år = Spelare födda 2012. Flickor får delta i pojkklasserna.  

Lottningen är gjord så att 4-5 föreningar möts i sammandrag 3 gånger på hösten 

och 3 gånger på våren. I de flesta fall innehåller sammandragen 8 matcher och 8 



 

 

lag. Förening som har 2 lag anmälda till en klass följs åt och deltar på samma 

sammandrag. 

3. Krav på utbildade ledare 

Vid ungdomsmatcher är det krav på utbildad ledare. Med utbildning menas 

grundutbildning (GU) eller fördjupningsutbildningar på grön, blå och röd nivå. 

Utbildningen gäller i 3 år från utbildningsdatumet. Vid match på grön nivå ska 

minst en (1), av de på matchrapporten uppsatta ledarna, för respektive lag ha 

genomgått godkänd utbildning. 

4. Arrangemang 

- Spelplan: Skall vara 20 x 10 m (variationer mellan 16-24 x 8-12 m kan 

tillämpas). Det finns inget krav på sarg.  

- Omklädningsrum: Deltagande lag skall ha tillgång till omklädningsrum. 

- Café/Kiosk: Arrangören ansvarar för sin egen försäljning och 

rekommenderas att tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare 

tilltugg.  

- Resultattavla/klocka: Resultattavlor och synliga matchklockor är 

frivilligt att använda för arrangören. Resultaten i matcherna ska dock 

dokumenteras i matchrapporten.  

- Matchrapport: Arrangören är skyldig att tillse att samtliga deltagande lag 

fyller i sin laguppställning på Skånes Innebandyförbunds (SKIBF) 

framtagna matchrapport, att resultaten och annan information fylls i, samt 

att rapporten är SKIBF tillhanda senast tre vardagar efter aktuellt 

sammandrag.  

- Sekretariat: Sekretariatet skall vara bemannat med minst 1 person som 

ska ta tiden samt fylla i resultaten i matchrapporten. 

- Matchdräkt: Lagen skall tydligt kunna skiljas åt. Västar får användas. 

- Uteblivande från sammandrag: Om ett lag inte kan delta i ett 

sammandrag skall detta meddelas hemmaföreningen senast fem (5 dagar) 

innan aktuellt sammandrag. Om ett lag uteblir från ett sammandrag utan 

att ha meddelat sig enligt ovan skall hemmaföreningen rapportera detta 

på matchrapporten. 

 



 

 

5. Regler Knatteligan 

Knatteligan spelas på liten spelplan med tre utespelare, små mål och ingen 

målvakt. Reglerna ska användas med mycket sunt förnuft i syfte att ”undervisa” 

våra unga spelare. 

- Spelplanen skall vara 20 x 10 m (variationer mellan 16-24 x 8-12 m kan 

tillämpas). Inget krav på sarg. 

- Målområden med måtten 1 x 2 m skall markeras ut minst 2 m från 

planens kortsidor. 

- Speltiden är 2 x 15 min (löpande tid) med 5 minuters paus.  

- Spelarbyten görs genom avblåsning i två minuters intervaller. Flexibilitet 

skall råda (sker en fast situation, så sker byten i samband med denna).  

-  Match leds av minst en utbildad föreningsdomare.  

- Efter avblåsning skall spelet återupptas med en fast situation (tekning, 

inslag, frislag eller straffslag). Tekning, inslag och frislag får ej gå direkt i 

mål.  

- När en onaturlig situation uppstår vidtas tekning (ex. demolerad boll).  

- När bollen lämnar planen/träffar taket vidtas inslag.  

Frislag vidtas vid följande situationer:  

o När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på motståndares 

klubba eller dennes kropp  

o När en spelare före eller efter tillslag av bollen för klubbladet över 

knähöjd  

o När en spelare tacklar undan motståndaren  

o När en spelare spelar bollen med foten i mål  

o När en spelare avsiktligt nickar bollen  

o När en spelare liggande eller sittande spelar bollen  

o När en spelare kastar klubban eller deltar i spelet utan klubba  

o När en spelare befinner sig i målområdet  

o När en spelare INTE intar ett avstånd av minst 1,5 m från bollen vid 

en fast situation  

o När en spelare med klubban fäller en motståndare. 



 

 

- Straffslag utdöms när en målsituation pågår och förhindras genom att 

motståndaren begår en frislagsbelagd förseelse. Straffslag slås från 

planens mittpunkt mot tomt mål. 

- Utvisning utdöms endast vid våldsamt spel. Utvisningen är personlig och 

spelet fortsätter tre mot tre. Utvisad spelare deltar inte i spelet under de 

påföljande två minuterna. 

- Om en spelare eller ledare uppträder verbalt på ett störande och 

nedlåtande sätt mot motspelare eller funktionär skall detta påtalas av 

domaren. Det åligger både domaren och medverkande lag att se till så att 

matcherna spelas med bra attityder och sunda värderingar. 

6. Efter matchen/sammandraget 

- Lämnande av spelplan: Spelare och tränare ska omgående efter 

slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen. 

- Matchrapport: Hemmalaget skall skicka in matchrapporten så att SKIBF 

har denna senast tre (3) vardagar efter spelad match.  



 

 

DAGS FÖR MATCH! 
 

En översikt på vad man ska tänka på som ledare inför en Knatteliga. 

Spelprogram: Aktuellt spelprogram finns att hitta på Skånes 

Innebandyförbunds hemsida under Tävling/Resultat/Spelprogram/Spelprogram 

Grön Nivå – Knatteligan och välj aktuell serie.  

Kalla till match: Det enklaste sättet att kalla spelarna till en match är att maila 

ut en kallelse via Sportadmin där spelarna (föräldrarna) måste svara på kallelsen 

en viss tid innan matchen. I kallelsen kan även samlingsplats och tid för samling 

samt karta till hallen bifogas. Det är givetvis även bra att påminna om 

matcherna vid träningarna och se till att föräldrarna får lagets spelprogram i 

början av säsongen så att de kan planera in matcherna i god tid.  

Spelaruttagning: Alla spelare i träningsgruppen ska kallas till match oavsett 

träningsnärvaro. Man behöver vara minst fyra (4) spelare för att kunna ställa 

upp vid ett sammandrag. För att kunna ge alla lika mycket speltid bör man inte 

vara mer än maximalt tolv (12) spelare i ett lag. Om en träningsgrupp innehåller 

fler än 12 spelare är det lämpligare att ställa upp med två lag. Historiskt sett är 

det alltid några lag som drar sig ur Knatteligan och det uppstår vakanta platser. 

Tag kontakt med kansliet om det finns utrymme för att ställa upp med fler lag än 

vad som är anmält på förhand för träningsgruppen.     

Återbud: Om ett lag inte har möjlighet att ställa upp vid ett sammandrag skall 

detta meddelas kansliet senast fem (5) dagar innan aktuellt sammandrag. 

Vid återbud riskeras en tävlingsavgift på 500 kr (1 000 kr om man 

meddelar senare än 2 dagar innan). 

Matchkläder: Malmö FBC tillhandahåller matchkläder i form av matchtröja och 

byxor till samtliga spelare i laget. Strumpor förväntas spelaren ordna på egen 

hand. Svarta strumpor är att rekommendera. Ta kontakt med kansliet i god tid 

innan första matchen för att hämta ut kläder. En förutsättning för att få spela 

matcher i Malmö FBC är att medlems- samt tränings- och verksamhetsavgiften 

är betald (100 kr + 1200 kr för grön nivå säsongen 2021/2022).  



 

 

Samling: Inför en Knatteliga är det lämpligt att vara på plats 45 min innan laget 

spelar sin första match. Vid bortamatcher rekommenderas det att samåka i 

största möjliga mån och att samlas vid en fast punkt t.ex. träningshallen 1h + 

resväg innan första matchstart dvs. om det tar 30 min att åka till bortahallen och 

laget spelar sin första match kl. 10:00 är det lämpligt att samlas kl. 08:30.    

Coachning under matcherna: Alla spelare ska få spela lika mycket. Ingen 

taktik, inga spelarpositioner (back/forward), inga toppningar – bara ”in och kör”! 

Låt spelarna själva upptäcka fördelarna med att ha någon fram och någon längre 

bak utan att berätta det för dem. Om alla tre spelarna hela tiden söker sig till 

bollen och på så sätt hamnar väldigt nära varandra kan ledaren påtala att det är 

lättare att passa en spelare som står en bit bort. Försök tona ner 

resultatfixeringen så mycket som möjligt. Visa inte besvikelse efter insläppt mål 

och beröm bra passningar, löpningar och kämpaglöd minst lika mycket som mål.  



 

 

ARRANGERA SAMMANDRAG PÅ HEMMAPLAN  
 

En översikt på vad som ska göras inför, under och efter en Knatteliga.  

På plats i hallen: 

- Rekommendationen är att vara på plats i hallen 1 h innan första matchen.   

- Sätt upp lappar på omklädningsrummen för vart varje lag ska byta om 

(utskrivna lappar på alla deltagande föreningar hämtas på kansliet). 

- Bygga två planer med sarg 20 x 10 m (1 plan = 6 långsida x 3 kortsida 

sargbitar + 4 hörn). Grindnyckel finns i skåpet till höger om kiosken i 

Kirsebergshallen. 

- Tejpa målområden 1 x 2 m framför målburarna.  

- Sätt fram bänkar till avbytarna vid planerna (2 bänkar per plan)  

- Sätt upp lappar med planernas nummer på (hämtas på kansliet).  

- Ställ fram sekretariat till varje plan bestående av ett bord och en stol 

(finns till höger i sargrummet i Kirseberg och på plats i hallen i 

träningshallen).  

- Börja koka kaffe! 

- Ge domarna nyckel till domarrummet om så önskas (domare är tillsatta på 

förhand).  

- Bollar finns i det gemensamma förrådet på Kirseberg 

- Ha med västar om några lag har samma färg på tröjorna. 

 

Inför sammandrag i Baltiska B (träningshallen) hämtar ledare ut en väska med 

material (bollar, västar, tejp, lappar etc). Målburar, matchklocka, bord och stolar 

får ni hjälp med på plats av personalen på Baltiskan. Då samtliga sammandrag 

som spelas i B-hallen är i kombination med elitmatcher i A-hallen så finns det 

alltid personal från klubben på plats.  

 

 

 

 



 

 

Under matcherna: 

- Alla lag ska fylla i matchprotokollet (hämtas på kansliet) och skriva under.  

- Ha en person som sköter tiden under matcherna (matcherna spelas 

parallellt). Klocka och pipa finns sekretariatsförrådet (till höger i förrådet 

där sargen står) i Kirseberg. På matchklockan finns även ljudsignal att 

använda vid byte av spelare varannan minut. (Ha gärna med egen 

visselpipa som reserv). 

- Kioskförsäljning – 2 personer som sköter kiosken.  

 

Efter: 

- Återställning av sporthallen till ursprungligt skick. 

- Återställning av kiosken och sammanräkning av växelkassan. 

Växelkassan lämnas kvar i kiosken i Kirseberg.  

- Lägg matchprotokollet uppe i facket/lådan ”matchprotokoll” utanför 

kansliet.  

Spelar ni sammandrag i B-hallen behöver ni inte tänka på växelkassan då den 

kommer tas om hand av ansvarig på plats. Tänk dock på att lämna in 

matchprotokollet till kansliet (ok att scanna in och maila). 

Ni behöver varken tänka på att tillsätta eller betala domarna. Men då domarna i 

regel kommer att vara unga killar eller tjejer är det av högsta vikt att ni stöttar 

och uppmuntrar deras engagemang.    


