
Matchuttagning  
 
I år kommer vi ledare att ta ut lagen inför varje match. Ingen föranmälan krävs utan lagen tas ut 
utifrån godkänd träningsnärvaro räknat på de senaste  veckorna innan vi tar ut laget.  
För att underlätta vårt arbete med matchuttagning önskar vi att ni meddelar oss senast måndag 
kl.17.00 om man vet med sig att man är bortrest och inte kan delta på kommande matcher. 

Kallelse till match kommer att skickas inne i SportAdmin medlemsapp ett par dagar innan 
matchtillfället. Inget publiceras på hemsidan utan ni har koll inne i appen.  

Har man blivit kallad till en match gäller följande: 

 Man svarar på kallelsen senast det datum som framkommer på kallelsen 

 OM man inte har bekräftat sin plats innan deadline stryks man från matchen och 
erbjudandet går till en annan spelare. 

 Har man tackat JA på kallelsen men uteblir från samlingen utan att meddelat oss ledare 
orsaken står man automatiskt över nästa matcherbjudande.  

 Tackar man nej till matcherbjudandet så kommer vi ändå markera att spelaren har fått ett 
erbjudande om match. 

 

Vi vill redan nu uppmärksamma er på att match är ingen rättighet om man inte tränar kontinuerligt.  

För att bli erbjuden en match ska man ha en träningsnärvaro på 75% under en 3-4 veckorsperiod.  

En övergripande ”regel” i ungdomsfotboll är att ju fler träningar en spelare genomför under en säsong 

desto fler matcherbjudanden får man. 

Utöver godkänd träningsnärvaro är det viktigt att man har ett visat intresse, engagemang och rätt 

attityd på träningarna. Vi har talat med killarna om detta och förklarat att det inte räcker med att 

komma upp till en träning och ”ställa in skorna”. Vi vill att de kommer till träningen för att de vill 

utvecklas som fotbollsspelare, lära sig spelet, visar ett engagemang och har en respekt till sina 

lagkompisar.   

Av ovan anledningar kan det någon helg bli att 1 spelare blir erbjuden 2 matcher medans 1 spelare 

blir utan. Då är det med största sannolikhet att man har för låg träningsnärvaro och-/eller inte visat 

rätt engagemang, intresse, vilja och attityd.  

Till bortamatcher är det du som förälder som ansvarar för att lösa skjuts till ditt barn. Blir man 

uttagen till en bortamatch men inte kan lösa skjuts och av den anledningen få stanna hemma så 

kommer det ändå räknas som ett matchtillfälle. 

Slutligen vill vi vara öppna med att ledarbarnen med största sannolikhet kommer vara med på 

samtliga matcher som vi ledare ansvarar för och då framförallt på bortamatcher.  Vid avhopp med 

kort varsel (sen kväll innan matchdag alt morgon matchdag) kommer det i första hand för 

smidighetens skull bli ledarbarnen som rings in.  

 

Frågor eller funderingar kring matchuttagning tas med någon av oss ledare. 

 


