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4.1 Administrativ checklista breddlag
LAGET.SE
Efter varje sammankomst (match eller träning) prickas närvaron in online, via appen eller på datorn. Inloggningsuppgifter får
ni av Andreas, om ni inte redan har.
Ni behöver förnamn, efternamn och hela personnumret för att lägga in spelarna i systemet.
NYCKLAR/LARMKORT
Den som kvitterat ut nycklar/larmkort är personligen ansvarig för att de återlämnas efter avslutad säsong. Nycklar/Kort måste
personligen hämtas ut i Stadshusets reception.
BETALNING MEDLEMSAVGIFT
Fr.o.m. tredje träningstillfället ska alla spelare vara medlemmar, d.v.s. ha betalat sin medlemsavgift. Inbetalningsinformation
delar du ut till nya spelare. Det är inte tillåtet att spela match eller träna med spelare som inte är medlemmar!
MATCHER
Serie- och turneringsprogram skickas alltid ut till alla ledare i god tid innan match/turnering.
MATCHDRÄKT
Matchdräkt köps vid kansliet. Dräkten kostar 400 kr och består av vändbart set linne/shorts.
BOLLAR
De flesta spelare har egen boll. Under tävling och träning används spelarnas bollar. Nya spelare kan köpa en boll på kansliet
för 100 kr.
VÄRDESAKER kan inte lämnas i omklädningsrum under träning p.g.a. stöldrisk. Spelarförsäkringen täcker inte sådana
kostnader.
SEKRETARIAT VID INTERNSPEL
Hemmalaget ser till att protokollet sköts, medan bortalaget ansvarar för tidtagningen. Använd helst föräldrar till
sekretariatsuppgifterna! Inga resultat kommer att redovisas.
TRÄNINGAR
Se till att vara på plats i god tid innan träningen börjar. Var ombytt och se till att du är väl förberedd.
HALLAR
Händer något i hallen som bör rapporteras, kontaktar du Natacha eller Andreas (tel 550 12300). Skulle det vara fel på
hallåsningen (skollåset ej uppställt, nyckeln passar inte eller liknande), går det att ringa till Securitas jour, så kommer de och
öppnar hallen. Tel.nr är 550-93550 eller 070-7923399.
OBS! Det är inte tillåtet att ringa Securitas, om man själv har glömt nyckeln. I så fall kommer utryckningskostnaden
att debiteras den ledare som ringt…
OBEHÖRIGA ska inte vistas i träningslokalen, och du har alltid rätt att vara ensam i lokalen med din grupp. Du bedömer
själv om syskon, föräldrar kan sitta bredvid och titta på.
ERSÄTTARE
Skulle du bli sjuk/skadad eller av någon annan anledning inte kunna komma själv till match/träning, är du skyldig att i
möjligaste mån själv ordna en ersättare. Endast i yttersta nödfall får en träning ställas in, och i så fall måste alla spelare
meddelas i god tid innan.
UTBILDNING
Föreningen står för alla ledarutbildningskostnader.

