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Ledarstabens Guide för Flickor 09 

 

Denna guide är framtagen av ledarstaben för Flickor 09. 

 

Guiden är ledarstabens förhållningsätt inför olika situationer som uppkommer i samband 

med flickors 09 träning, match och hur vi agerar i samband med skador. Syftet är att 

tydliggöra hur ledarstaben agerar i olika situationer.  

 

 

Träning 

 

Ledarstaben önskar att varje spelare: 

 

- Kommer i tid 

- Är laddad med energi 

- Har rätt utrustning – fotbollsskor som passar och benskydd samt  

har träningskläder som är anpassade för träning. 

- Är uppmärksam på ledarens instruktioner 

- Gör sitt bästa vid varje träning, utmanar sig själv till att bli en bättre fotbollsspelare. 

Att vara trött efter träning är något positivt! 

- Hjälper till att ta fram och plockar bort utrustning, bollar med mera som används vid 

träningen. 

- Gör ledaren uppmärksam på eventuella skador som uppkommit under träningen som 

hindrar att helt eller delvis delta 

- Skadade spelare kommer ner till träning för att delta i gemenskapen. I vissa fall kan 

spelaren delta i vissa moment eller assistera träningen. 

 

 

 

Deltagande på match 

 

Ledarstabens inriktning är följande: 

 

 

- Spelare som är uttagna till match kommer i tid och med rätt utrustning 

- Spelare som deltar är tänkta att spela minst 50 % av matchtid 

- Spelare som är skadad, anmäler frånvaro från match till tränarstaben. 

- Spelare är medveten om att inte alltid kommer spela på sin favoritposition, utan att 

det är lärande att prova nya. 

- Ledarna sköter när byten sker men är du trött – signalera för byte. 

 

 

 

 



Skador 

 

Vid uppkommen skada vid träning eller match kommer spelaren att få vila och inte fortsätta 

träningen eller matchen. Vi önskar att spelaren är kvar tills match eller träningen är slutförd. 

Vid akut skada som kräver särskilda åtgärder kommer ledarstaben hantera situationen 

utifrån skadeläge. Målsmän kommer att bli kontaktade av ledarstaben då en skada 

uppkommit i samband med träning eller match. 

 

 

Mammor o Pappor  

 

Ledarstabens önskar att målsmän: 

 

 

- Uppmuntrar sitt barn att gå på alla träningar, även om det regnar. 

- Rapporterar i sportadmin om spelaren inte kan delta på träning, så kan träningarna 

planeras efter antalet spelare. 

- Rapporterar i sportadmin om de kan skjutsa eller behöver skjuts 

- Utan dröjsmål svarar på kallelser i sportadmin 

- Återkopplar till sitt barn när ledarstaben ringt och anmält skada 

- Följer Styrelsens rekommendation angående Corona 

 

 

 

Denna guide är föremål för revidering. 


