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Jag är ungdomsledare i Skoftebyns IF! 

 
  

Min roll är central och betydelsefull, 
både för laget och för klubben! 



 
- Klubblojalitet är viktigt för mig! 
 

• Jag betalar medlemsavgift. 

• Jag arbetar efter klubbens ungdomspolicy. 

• Jag är samarbetsvillig gentemot andra ledare i 
klubben. 

• Jag ser till att laget uppträder på ett sätt så att 
klubbens rykte inte skadas mot domare, 
motståndare, ledare och spelare. 

• Jag deltar på de utbildningar och ledarträffar 
som klubben anordnar. 

 
 

- Jag vill vara en förebild! 
 

• Jag bär klubbkläder vid träning och match. 

• Jag är först och sist från träning, matcher och 
hälsar motståndare välkomna till match. 

• Jag är ett föredöme gentemot spelare och 
föräldrar. 

  



 

- Jag vet vad jag vill med laget! 
 

• Jag gör en säsongsplanering. 

• Jag genomför regelbundna föräldramöten där 
klubbens regler informeras om och förankras. 
Alla spelare och föräldrar är införstådda i att 
man för att få spela matcher ska göra sina 
tilldelade lagtimmar och delta i klubbens 
gemensamma försäljningsaktiviteter. 

 

- Jag tänker på klubbens och lagets ekonomi! 
 

• Jag arbetar aktivt för att spelarna ska 
medverka till gruppens och sektionens 
intäkter. 

• Jag för närvaro på träning och matcher via 
svenskalag (hemsida och app). 

• Jag ser till att lagets tilldelade lagtimmar på 
Slusscaféet bemannas på lämpligt sätt. 

  



- Jag är administratör! 
 

• Jag ser till att alla spelare och närmast anhörig 
är registrerade på hemsidan. 

• Jag ser till att spelare som fyllt 12 år har skrivit 
på Intyg för registrering. 

• Jag ser till att spelare som fyllt 15 år har skrivit 
på licenspapper. 

• Jag håller lagsidan på hemsidan uppdaterad. 

 

- Jag ber om hjälp! 
 

•  Jag tar hjälp av föräldrar i laget med sådant 
som inte är direkt fotbollsrelaterat. 

• Jag ber klubben och andra ledare om stöttning 
när det behövs. 

 


