
VINRÖDA TRÅDEN  
 

Överenskommelser och rutiner för alla spelare och föräldrar inom Näsets SK P06 
 
 

Överenskommelse 
Det är en ära att få vara med i Näsets SK P06. Att vara spelare i Näsets SK 
ungdomsfotboll innebär att man representerar klubben och skall föregå med gott 
exempel i alla avseenden. Som spelare är man en förebild för både de yngre i 
klubben och supporters samt föräldrar. Givetvis kan vi inte få med allt i ett 
dokument, spelare och föräldrar förväntas därför att ta ett stort eget ansvar av att 
använda sunt förnuft i sitt beteende både på och utanför planen i alla avseenden. 
Utgå från att vi ledare får reda på allt som händer både på och utanför planen och 
agera därför på ett sätt som skulle göra dina ledare stolta.  
  
Övergripande 
 

• Spelare förväntas vara en schyst kompis samt hälsa och ha en positiv och god kontakt 
med både ledare, spelare, föräldrar och personal inom klubben 

 
• Spelare förväntas att hålla tider, överenskommelser och löften 

 
• Det är nolltolerans mot ALLA svordomar och negativa gester under allt som 

görs med laget. Detta för att skapa en positiv miljö för spelare och ledare. 
 

• Spelare i Näsets SK P06 tar helt avstånd från alla typer av droger (alkohol, 
cigaretter, snus, osv.) och all typ av olaglig verksamhet även utanför 
fotbollen. 
 

• Har man synpunkter på träningar, matcher etc. uppmuntras det att tas upp 
av spelare muntligt med ledare helst efter/innan träning men också via 
telefon.  
 

• Spelare får inte träna eller delta i aktiviteter med andra fotbollslag än Näsets 
SK P06 utan godkännande från huvudtränare för truppen (Kristian Gleisner 
och Henrik Daun). Annat lag än Näsets SK P06 innebär både lag i annan 
förening och andra lag i Näsets SK.  
 

• Tänk efter innan ni lägger ut saker på sociala medier. Ni ska stolt kunna visa 
upp allt på sociala medier till både föräldrar och ledare utan att skämmas.  
  

• All typ av prestationshöjande mat och dryck är totalt förbjuden i samband 
med Näsets SK:s aktiviteter (träning, match, sociala aktiviteter) och bör inte 
ätas/drickas på fritiden heller.  
 

• Kortspel och annat spel är tillåtet som sällskapsspel, dvs. det får inte spelas om 
pengar eller annat som ersätter pengar. 
  

• Spelare har totalt mobilförbud från samlingstid för träning, match och sociala 
aktiviteter fram tills man lämnar den anläggning man befinner sig på. Om spelare 
behöver nyttja mobiltelefon under denna tid ska ledare meddelas. 
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Träning 
I år är spelarna 12 år gamla och förväntas därmed ta ett större eget ansvar för sin 
fotbollskarriär. Spelare förväntas planera skolarbete, resor, kalas etc. för att kunna 
delta på de träningar som ligger i kalendern. Föräldrar förväntas vara med och stötta 
i denna planering. Målsättningen är att både spelare och ledare skall längta till nästa 
träning, därför ska alla göra sitt yttersta för att bidra till en positiv träningsmiljö.      
  

• Närvaro skall rapporteras innan träning genom att tacka ja i ”myclub” till 
inbjudan 

 
• Det är krav på besnkydd på alla träningar.  

 
• Spelare förväntas vara fokuserad och seriös under träning  

 
• Under vintertid ska spelare använda mössa, vantar och underställ. Saknar 

man detta ska man meddela oss ledare så att vi kan förse spelaren med 
detta. 
  

• Svordomar, negativa gester, nedvärderande språk och kränkningar av något 
slag är totalt förbjudet. 
  

• Träningsnärvaro ligger till grund för matchuttagningar, cuper, spel med andra 
NSK lag som exempelvis P05. En närvaro på minst 60% av träningarna under 
fotbollssäsongen (1:a april till 30:e september) förväntas av samtliga spelare.    

 
 
Rutiner träning 

 
• Samling sker antingen i klubbhuset eller vid planen på utsatt tid. Detta 

framgår i inbjudan, och generellt kommer det att vara på tisdagar och 
söndagar i klubbhuset och på fredagar vid Åkered 2. Inför varje träning går 
tränarna igenom dagens träning, samt tar en tyst stund (genom att blunda 
och fokusera). 
 

• När spelare kommer till samling hälsar man på ALLA lagkamrater, ledare och 
övrig personal i föreningen som man träffar. 

 
• Spelare förväntas vara ombytta och klara till utsatt tid då träning startar.  

 
• Varje spelare ansvarar själv för att sin flaska är fylld och tar med flaskan ut till 

planen. 
 

• ALLA hjälps åt att samla in materialet och bära in materialet till klubbstugan.   
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Match 
 

• Matchinbjudan går ut i god tid innan match och förälder eller spelare 
förväntas att meddela via inbjudan i ”myclub” om de avser att vara med eller 
i god tid. Med bra framförhållning kan ledare flytta en match om flera är 
borta samtidigt. Om man har tackat och förhinder uppstår inom de närmaste 
5 dagarna före match skall alltid en av tränarna för laget meddelas via mail 
eller telefon.  
 

• Spelare förväntas planera skolarbete, resor, kalas etc. för att kunna delta på 
de matcher som ligger i kalendern. Föräldrar förväntas vara med och stötta i 
denna planering.  
  

• Dagen innan match förväntas spelare ta ett stort ansvar för sin sömn samt 
ladda upp med god kost. Detta innebär att spelare inte bör äta/dricka 
socker eller konstsocker.  
  

• Alla spelare och ledare förväntas tacka motståndare, domare och supporters 
efter varje match, oavsett resultat. 
  

• Svordomar, negativt språk och negativa gester är oacceptabla. 
 

• Under byte ska spelare som byts ut klappa spelare som byts in i handen och 
även samtliga ledare och spelare på bänken.  
 

• Gult/rött kort för dåligt beteende på eller utanför planen är helt oacceptabelt 
och kan resultera i påföljder från ledare eller föreningen. 
       

 
Rutiner Hemma och borta match 
 

• Precis som på träning hälsar man på ALLA lagkamrater, ledare och övrig 
personal i föreningen som man träffar. Det är viktigt att även hälsa på 
motståndarlaget och deras ledare samt föräldrar.  

 
• Alla spelare ska ALLTID komma till samling klädd i Näsets representations 

kläder och ansvarar för att alltid ha med matchkläder till matchen.  
 

• ALLA spelare går till planen i en gemensam grupp  
 

• Innan matchstart joggar alla spelare (även avbytarna) gemensamt bort till 
motståndarens bänk (en och en i ledet) och hälsar på motståndarnas 
ledarstab.  
 

• Samling sker alltid i klubbstugan till bortamatcher och varje spelare ansvarar 
själv för att sitt barn har skjuts till matchen samt att man har skjuts hem. 
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Föräldrar 
Som förälder är du ett av det viktigaste stöd er son kan få. Därför är det viktigt att 
även ni är med på överenskommelsen 
 

• Föräldrar förväntas agera positivt i både tal och gester gentemot domare, 
spelare och ledare samt motståndarlagets publik, spelare och ledare under 
match.  
 

• Under match (hemma/borta/cuper) vill vi att familj och vänner står på 
motsatt sida av avbytarbåset, för att inte distrahera killarna. Det är dessutom 
enligt Göteborgs Fotbollsförbunds bestämmelser.  
 

• Under cuper och matcher vill vi att föräldrar kommer bort till killarna när 
samlingen med tränarna är avslutad. 
 

• Föräldrar familj och vänner deltar inte under samlingarna inför match 
(hemma/borta/cuper).  
 

• Föräldrar förväntas vara uppdaterad med lagets kalender för att spelare ska 
kunna delta på så många aktiviteter som möjligt, utan att det kolliderar med 
annat. 
 

• Föräldrar förväntas hjälpa till i cafét och andra eventuella planerade 
aktiviteter enligt schema 
 

• Föräldrar förväntas visa respekt mot ledare och personal inom föreningen. 
 

• Föräldrar är en viktig kanal för att sprida positivitet om föreningen och laget 
verbalt och förväntas att endast sprida positiva budskap i tal och skrift som 
exempelvis på sociala medier etc. 
 

 
 
Överenskommelse 
 
Jag har tagit del av överenskommelsen och har för avsikt att följa den så länge jag är 
en del av Nästes SK P06 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------    ---------------------------------- 
Spelare       Förälder 


