
Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin ungdoms- och juniorverksamhet 
till att bli en av landets bästa talangverksamheter inom ishockeyn

BJÖRKLÖVEN VILL



1. Vision och Mål
Vision

• Björklöven ska ha Umeå största och mest uppskattade ungdomsverksamhet, alla kategorier. 

• Ska vara en av Norrlands största och bästa miljöer att utvecklas till elitspelare.

• Nå SM-slutspel för U-16 

• 1-2 pojk/juniorlandslagsspelare per säsong

• Björklövens ungdomsverksamhet skall bilda basen för våra junior- och seniorlag.  

 

Mål säsongen 2015-2016 (fastställs varje år)

• Ska tillsammans med Tegs SK producera mer än 40 % av TV-pucklagets spelare.

• Våra U16-spelare skall vara så välutbildade och preparerade att man kan spela

• och hävda sig på elitnivå. 

• Nå SM-slutspel för U16.

• 1 pojklandslagsspelare.

• Inventera och komplettera våra ungdomsledares utbildningsnivåer.

2. Stegen inom ungdomsverksamheten
Med ”Första steget” menar Björklöven all verksamhet från yngsta spelarna upp till och med U15.

Med ”Elit” menas spelare i U-16 Elit.

3. Björklövens värdegrund 
Se dokument om “Björklövens värdegrund”. 

4. Björklövens uppförandekod 
Förtroendet för varumärket Björklöven är grunden till att företag, organisationer, föräldrar, ungdo-

mar och övriga intressenter vill satsa tid och pengar på att göra Björklöven till en förening som 

står för professionell idrottsverksamhet, sportslig och personlig utveckling i alla åldrar.

När spelare, ledare, anställda eller funktionärer representerar Björklöven i olika sammanhang 

förväntas de uppträda på ett sätt som skapar, inte skadar, förtroendet för föreningen. Björklöven 

ska vara känt för ärlighet, rätt inställning och gott uppträdande. 

Uppträdande för spelare och ledare

Spelare och ledare i Björklöven är normalt extra påpassade även vid sidan av rinken, och ofta 

24-timmar per dygn, därför ska de tänka på att uppträda omdömesgillt när de i vardagslag 

uppträder i offentliga sammanhang.

Krav på anställda 

Utöver kravet på att uppträda omdömesgillt i offentliga sammanhang visa ärlighet, pålitlighet 

och integritet i varje del av samspelet med andra medarbetare, tränare/ledare/föräldrar inom 



föreningen, kunder, leverantörer, affärspartner, organisationer och myndigheter.

Funktionärers uppträdande

Utöver krav på att uppträda omdömesgillt i offentliga sammanhang ska representanter 

för Björklöven vara pålästa, serviceinriktade, pålitliga och ödmjuka gentemot åskådare, 

kunder och andra funktionärer.

5. Information om verksamheten och ”Björklöven Vill” 
Ett uppstartsmöte skall hållas inför varje säsong där alla ungdomstränare och ledare 

inom Björklöven träffas för att gå igenom ”Björklöven Vill”. Sportchefen för junior och 

ungdom och styrelsen ansvarar för mötet. Mötet skall dokumenteras via minnesanteck-

ningar och återkopplas till styrelsen när det är genomfört.

Vid minst ett föräldramöte per lag går man igenom ”Björklöven Vill”. Tränare och ledare 

för laget ansvarar för detta. Mötet dokumenteras via minnesanteckningar och återkopp-

las till sportchef för junior och ungdom. Föräldrarna inom respektive lag har att följa 

styrdokumenten och värdegrunderna. Sammanfattningsvis så gäller att den (tränare, 

ledare, förälder, spelare) som inte accepterar/följer våra fastlagda styrdokument och 

värdegrunder inte kan delta i Björklövens verksamhet. 

Efter avslutad säsong genomförs ett utvärderingsmöte med eventuell revidering av 

”Björklöven Vill”. Sportchefen för junior och ungdom och styrelsen ansvarar för mötet 

som skall vara genomfört innan maj månads utgång.

Vid behov i sportsliga frågor liksom andra verksamhetsfrågor (strategiska frågor och 

speciella situationer) kan ett sportråd sammankallas. Sportrådet består av: Sportchef, 

sportchef för junior och ungdom, ungdomskonsulent, föreningskonsulent, VD och två 

utsedda styrelserepresentanter. 

6. Kommunikationsvägar
Frågor om verksamheten inom junior och ungdom som skall lyftas till VD och/eller 

styrelse skall gå genom sportchefen för junior och ungdom och vice versa.

Frågor om ekonomi som skall lyftas till VD och/eller styrelse kan även gå via Björklö-

vens ekonom och vice versa.

Följande kommunikationsvägar för verksamheten i respektive lag gäller:

Gällande sportsliga frågor går all kommunikation - mellan föräldrar och tränare - träna-



re och sportchefen för junior och ungdom och vice versa.

Gällande utbildningsfrågor för tränare och ledare går kommunikationen mellan tränare 

och sportchefen och vice versa.

Gällande istider och spelarregistrering går kommunikationen mellan tränare och fören-

ingskonsulenten och vice versa.

Gällande ekonomiska frågor går kommunikationen mellan utsedd kassör för laget och 

Björklövens ekonom och vice versa.

7. Organisationen per lag
Björklöven genom sportchefen för junior och ungdom utser tränare för respektive lag. 

Dessa har ett delat ansvar för verksamheten och att ”Björklöven Vill” efterlevs av samt-

liga ledare i laget. 

Under match gäller att högst tre tränare finns i båset och leder laget.

Sportchefen för junior och ungdom har alltid det yttersta ansvaret för att godkänna 

tränare och ledare inom respektive lag.

Tränarna ansvarar gemensamt för att laguttagningar, träningsfemmor, och att eventuella 

nivågrupperingar blir så utvecklande och rättvisa som möjligt. Samråd ska ske med 

sportchefen för junior och ungdom.

Samtliga ledare ansvarar för att utvecklingssamtal med inriktning på individuell utveck-

lingsplan genomförs årligen med början från U14-nivån.

Kontrakt upprättas årligen mellan Björklöven och tränarna för respektive lag. 

Sportchefen för junior och ungdom och/eller ungdomskonsulenten skall under säsong 

ha gemensamma möten varje månad med tränarna för respektive lag.

Varje lag utser en kassör/motsvarande – för att löpande följa lagets och föreningens 

redovisning och resultat under säsongen samt vara mottagare av månatliga rapporter 

via mail.

Varje lag utser inom sig materialförvaltare och andra behövliga funktionssysslor.

Notera: För samtliga lag inom ungdom och juniorer finns en samordnande materialför-

valtare i föreningen som skall svara för alla materialbeställningar som ägs av  Björklö-

ven, exempelvis match och träningströjor.

Varje lag ordnar fram en egen hemsida för laget som läggs ut under Björklövens offent-

liga hemsida och följer de regler och riktlinjer som gäller för denna.



8. Ekonomi
Se dokument om ”Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms, junior och damlag”.

9. Lagens gruppstorlek
Inför varje säsong ser vi över organisationen kring lagen samt gör en översyn av antalet 

lag och tillgången på spelare. Bedömer vi att storleken på grupperna inför kommande 

säsong är i obalans, d.v.s. för stora eller för små, så försöker vi först och främst att lösa 

detta inom föreningen och i andra hand i samarbete med Teg.

Vid stora grupper där underlag finns, delas gruppen i två sportsligt jämna träningsgrup-

per. Utbyte mellan grupperna skall förekomma.

I de fall där spelare söker sig till Björklöven från närliggande klubbar, där likvärdig 

verksamhet finns, har Björklöven rätt att neka en övergång. Social dispens kan i samråd 

med den andra parten beviljas.

10. Träning, match- och cupspel
10.1 Allmänt

Allsidigt idrottande – Björklöven vill stimulera ungdomar att syssla med andra idrotter, 

i synnerhet någon sommaridrott. Upp till och med U13-nivå ska sommaridrotter kunna 

utföras med Björklövens fulla stöd. Från och med U14-nivå ska hockeyrelaterad träning 

som barmark, styrketräning, ispass och teori införas. Övriga idrotter får och kan själv-

klart utövas. 

Från och med U-16 skall ishockeyn prioriteras som nummer ett. 

En Björklövspelares signum är skridskoåkning, intensitet och teknik. Vårt träningsinne-

håll fokuserar således på att utveckla dessa attribut. Skridskoteknik, individuell teknik 

och smålagsspel skall vara grunden i träningen.

Notera: Det är tillåtet att åka på cup oavsett ålder. Före anmälan till cup krävs godkän-

nande av sportchefen för junior och ungdom.

Respektive lag anmäler sig till lämplig serie. Detta sker i samråd med sportchefen för 

junior och ungdom.

Övrigt match- och cupspel: Se under respektive ålder.



10.2 Nya spelare

Spelare oavsett ålder kan börja i IF Björklövens verksamhet. Alla nya spelare - från året 

man fyller fem – till och med åtta år börjar i Tre Kronors hockeyskola. Spelare med 

dokumenterad hockeybakgrund skrivs direkt in i sin åldersklass. Bedöms nivån vara för 

svår, flyttas spelaren tillfälligt ned till den nivå som motsvarar spelarens utveckling och 

färdigheter. I takt med utveckling av färdigheter flyttas spelaren upp.

Alla nya spelare äldre än 8 år och utan dokumenterad hockeybakgrund bedöms först i 

U9. I takt med utveckling av färdigheter flyttas spelaren successivt upp med slutmålet 

den egna åldersklassen.

10.3 Nivåanpassning

Nivåanpassning/anpassning efter mognad – Med nivåanpassning menas att man 

anpassar nivån i träning efter den ålder och utvecklingsnivå spelaren befinner sig på för 

tillfället. Utvecklingskurvan kan variera mycket mellan olika individer i samma ålder och 

därför är det viktigt att nivåanpassningen är dynamisk, samt att de som är på olika nivå 

tränar tillsammans regelbundet. Nivåanpassning sker inom befintlig träningsgrupp.

Formerna för nivåanpassning sker i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets ABC-

pärm.

För U16-Elit görs ett tydligt urval i samband med en try-out.

10.4 Uppflyttning av spelare

Om en spelare som bedöms ligga långt före sina jämnåriga i såväl den sportsliga, som 

den sociala utvecklingen, kan en uppflyttning bli aktuell. Bedömningen görs av tränar-

na i respektive lag i samråd med sportchefen för junior och ungdom och spelarens 

föräldrar. 

Sportchefen för junior och ungdom har det slutliga ansvaret för bedömningen.

10.5 Träning och seriespel

Träning och matchspel benämns nedan som aktiviteter. En aktivitet kan alltså vara 

match, isträning, fysträning eller teori. Till exempel isträning + fysträning = två aktivite-

ter.



Första Steget

Tre Kronor Det Året man fyller 5-8år (pojk/flick)

Alla barn skrivs in i sin egen åldersklass. Inga undantag beviljas!

Inget seriespel. Cupspel är ej aktuellt.

Flickor

Seriespel Div 2 i Norrbotten.

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: 3-5 aktiviteter i veckan.

U9

”Ishockey på tvären” och på helplan i rullande lag där alla spelar lika mycket. Ingen 

matchning får förekomma.

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: 2-3 aktiviteter i veckan.

U10

”Ishockey på tvären” och på helplan i rullande lag där alla spelar lika mycket. Ingen 

matchning får förekomma.

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: Ca 4 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen 

upptar ishockeyn 2-3 dagar.

U11

Seriespel med spel på helplan i rullande lag där alla spelar lika mycket.

Deltar i matcher i förhållande till sitt totala träningsdeltagande, men som regel gäller 

lika många matcher per spelare över hela säsongen och alla spelar lika mycket obero-

ende läge i matchen.



Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: Ca 5 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen 

upptar ishockeyn ca 3 dagar.

U12

Seriespel med spel på helplan i rullande lag där alla spelar lika mycket.

Deltar i matcher i förhållande till sitt totala träningsdeltagande, men som regel gäller 

lika många matcher per spelare över hela säsongen och alla spelar lika mycket obero-

ende läge i matchen.

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: Ca 6 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen 

upptar ishockeyn ca 4 dagar.

U13

Seriespel med spel på helplan i rullande lag där alla spelar lika mycket. 

Deltar i matcher i förhållande till sitt totala träningsdeltagande.  

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget.

Träningsmängd: Ca 7 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen 

upptar ishockeyn 4-5 dagar.

U14

Seriespel med spel på helplan. 

Deltar i matcher i förhållande till sitt totala träningsdeltagande. 

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget. 



Deltagande i U-14 DM. I DM-matcher tar tränarna i samråd med sportchefen för junior 

och ungdom ut laget. Matchning tillåts i sista perioden om det bedöms vara nödvändigt.

Deltagande i Kustserien. Vid första Kustseriesammandraget skall alla spelare spela 

minst en match (vid normal truppstorlek, ca 25st). Matchning tillåts i sista perioden om 

det bedöms vara nödvändigt.

Vid andra Kustseriesammandraget gäller samma regler som vid DM-spel.

Träningsmängd: Ca 8 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen 

upptar ishockeyn 4-5 dagar.

U15

Seriespel med spel på helplan. Matchning tillåts i sista perioden om det bedöms vara 

nödvändigt.

Deltar i matcher i förhållande till sitt totala träningsdeltagande. 

Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin 

helhet kräver självfinansiering av laget. 

Inget deltagande i DM.

Deltagande i Kustserien. I Kustseriespel tar huvudtränaren i samråd med sportchefen 

för junior och ungdom ut laget. Matchning tillåts i sista perioden om det bedöms vara 

nödvändigt.

Träningsmängd: 8-9 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 

ishockeyn ca 5 dagar.

Elit

U16

Seriespel U16 Elit. Matchning tillåts i boxplay och powerplay, samt i sista perioden om 

det bedöms vara nödvändigt.

Enligt överenskommelse med TSK görs ett urval av bästa spelare från IFB och TSK. 

Även spelare från andra klubbar kan delta i try-outen. Dessa bildar ett lag om 20-23 

utespelare samt 2-3 målvakter. 

Spelare från andra klubbar kan under året komma att bjudas in till Björklöven för try-out 

inför hockeygymnasiet.

Föreningen betalar för deltagande i Modo-cupen. I cupspel deltar uttagen trupp efter 



tränarens bedömning. Träningsläger kan tillkomma betroende på lagets tillhörighet i 

seriespel. I övrigt så gäller att vid deltagande i andra cup/-er kräver sådan i sin helhet 

självfinansiering av laget.

I DM och SM-spel deltar bästa laget bland A-pojkar. Tränaren tar ut laget. Fri match-

ning.

11. Björklövens ledardirektiv

Många barn och ungdomar söker sig till ishockeyn. Det ger ishockeyledare stora 

möjligheter att påverka och fostra unga ishockeyspelare till självständiga individer. Detta 

ställer höga krav på verksamheten både sportsligt och socialt. 

Därför är det av mycket stor vikt att ledarna får en relevant utbildning som ger kunska-

per i barn- och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling. 

Det är också viktigt att den enskilda ledaren godtar och accepterar våra mål i ”Björklö-

ven Vill” och organiserar verksamheten därefter. Att vara ledare för barn och ungdomar 

innebär ett stort ansvar men ger samtidigt också en stor glädje.

Utbildning – Björklöven ska i samarbete med distriktsförbundet och SISU erbjuda alla 

ledare en behovsanpassad utbildning.

Kunskapsspridning – Ledarträffar genomförs minst 2 ggr per år där träningsupplägg 

diskuteras och fastställs.

Sportchefen för junior och ungdom skall under säsong ha gemensamma möten varje 

månad med tränarna för respektive lag.

Ansvarsfördelning – ”Björklöven Vill” ska vara ett hjälpmedel för ledare på alla nivåer 

med tydlig beskrivning över hur Björklöven vill att ansvarsfördelningen ska fungera både 

inom föreningen som helhet och inom varje lag.

Droger och alkohol – Självklart får alkohol/droger aldrig någonsin användas av tränare 

eller ledare i samband med utövandet av ledarskapet.

Stöd och Feedback – Björklöven ska aktivt arbeta för ett så bra kunskapsutbyte som 

möjligt, både på och utanför rinken.

Rätt ledare – För att bibehålla en hög nivå på alla ledare inom Björklöven krävs det ett 

hårt arbete för att knyta rätt personer till föreningen. Det handlar mycket om att vara 

lyhörd och uppmärksam på personer som rör sig kring Björklöven, så som föräldrar, 

aktiva spelare som slutat, samarbetspartners.



12. Björklövens föräldradirektiv

I vår verksamhet utgör föräldrar en viktig roll. Utan det stödet kan inte Björklöven bedri-

va en sin verksamhet. Men för att samarbetet skall fungera krävs det att föräldrar även 

förstår Björklövens riktlinjer. Björklövens krav på föräldrar:

Skall följa riktlinjerna i ”Björklöven Vill” och övriga regler som gäller inom Björklöven 

som förening.

Ska verka för att stötta ledare och spelare så att verksamheten kan bedrivas enligt 

riktlinjerna i ”Björklöven Vill”

Rekommenderas att gå den föräldrautbildning som Björklöven erbjuder tillsammans 

med Svenska Ishockeyförbundet och SISU.

Ska organisera och aktivt leda/delta i de aktiviteter som föreningen ålägger

föräldragruppen.

Ska genom sitt engagemang ha en positiv anda genom att stötta laget och överlåta

träning och matchning till lagledningen samt rättskipning till domaren.

Ska medverka till att god föräldraanda råder inom föreningen. Synpunkter på

verksamheten tas upp med tränarna för respektive lag.

      

         

 

   



Bilaga 2. 

Björklövens värdegrund 

 

Visionen och värdegrunden måste peka åt samma håll. I värdegrundsarbetet har vi 

därför tagit fasta på visionen om att bli Sveriges mest älskade hockeyförening. 

VÅR INRE KOMPASS

Värderingarna är Björklövens fundament, de gemensamma beteenden som gör oss 

unika. Vår värdegrund skapar en ”vi-känsla”, något vi har gemensamt, vi är stolta över 

och ställer oss bakom. Värdegrunden är Björklövens inre kompass. Vi motarbetar aktivt 

det som ”sitter i väggarna” och kommentarer i stil med ”så gör vi här”. Informella

och formella värderingar får inte skilja sig åt. 

AKTIVT ARBETE

För att en värdegrund ska bli framgångsrik och skapa mervärde krävs aktivt arbete med 

den. Björklöven ska därför luta sig mot värdegrunden när beslut fattas och sträva efter 

att skapa aktiviteter som speglar och stödjer värdegrunden. På samma sätt ska ledare 

luta sig mot värdegrunden och varje dag och varje vecka påminna om det som  

Björklöven står för. 

VÅR VÄRDEGRUND

Björklöven är en förening där alla är välkomna, oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund 

eller sexuell läggning. Sporten är i fokus, men i vår roll som betydelsefull samhällsaktör 

vill vi även verka för ett tolerant och öppet demokratiskt samhälle. Våra företrädare 

(inte minst ledare och representationslag) ska gå i bräschen för det och uppträda som 

förebilder och ambassadörer för Björklöven. 



VI ÄR…
Välkomnande

• Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, ras, religiös övertygelse, etnisk bakgrund eller sexuell läggning

• Vi slår vakt om demokratiska värden, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde

• Vi tolererar inte rasism, mobbning eller annan typ av diskriminering

Positiva

• Vi ser möjligheter istället för hinder

• Vi är engagerade och positiva, både internt och externt

• Den inställningen avspeglas i vår positiva ishockey, som bygger på skridskoåkning, intensitet och

teknik

Uthålliga

• Vi ger oss aldrig

• Vi tror på det vi vill uppnå

• I motgång stärks vårt engagemang och vår vilja att lyckas

Öppna

• Vi strävar hela tiden efter att göra rätt och om vi misslyckas är vi ödmjuka och erkänner det

• Vi är öppna i kommunikationen med interna och externa intressenter och säger rakryggat som det är

• Vi har en rak kommunikation med högt i tak – vi menar det vi säger

Lyhörda

• Vi tar till oss av kritik och utvärderar den, i syfte att hela tiden hitta eventuella förbättringspunkter

• Den hängivna publiken är vår största tillgång och vi respekterar det Björklövens

 



Bilaga 3

Björklövens uppförandekod för spelare, ledare, anställda och funktionärer inom Björklö-

ven

Bakgrund

Förtroendet för Varumärket Björklöven är grunden för att företag, organisationer, föräld-

rar och ungdomar vill satsa tid och pengar för att göra Björklöven till en klubb som står 

för professionell idrottsverksamhet och sportslig och personlig utveckling i alla åldrar.

När du som spelare, ledare, anställd eller funktionär representerar Björklöven i olika 

sammanhang förväntas att Du uppträder på ett sätt som skapar förtroende och inte 

skadar förtroendet. Björklöven skall vara känt för ärlighet, rätt inställning och gott 

uppträdande. 

Här följer några enkla förhållningssätt:

För Dig som spelare och ledare

Du är normalt extra påpassad även vid sidan av rinken och ofta ” 24-timmar om dyg-

net”. Tänk på att uppträda omdömesgillt när Du i vanlig mening uppträder i offentliga 

sammanhang som exempelvis går på stan, handlar, äter på restaurant eller ute och 

roar dig. Detta gäller även när Du deltar i s.k. ”sociala medier” som bloggar, facebook, 

twitter. Undvik att hamna på bilder som knappast är förknippad med vår idrottsliga 

verksamhet, ex bilder med alkohol.

För Dig som anställd

För dig gäller också krav på att uppträda omdömesgillt i offentliga sammanhang men 

framförallt att visa ärlig, pålitlighet och integritet i varje del av samspelet med andra 

medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartner, organisationer och myndigheter.

För Dig som funktionär

För Dig gäller också krav på att uppträda omdömesgillt i offentliga sammanhang när 

du representerar Björklöven men framförallt att vara påläst, serviceinriktad, pålitlig och 

ödmjuk gentemot åskådare, kunder och andra funktionärer.



Bilaga 4  

Björklövens resepolicy     

(beslutad 2011-12-21)

Syfte  

Att vara ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert 

resande. Skapa förutsättningar för en trygg och säker miljö för våra medlemmar och 

anställda.  

 

Ansvar

Alla ledare och anställda har ansvar för att känna till innehåll och att se till att policyn 

följs. Vår resepolicy ska finnas tillgänglig på http://www.bjorkloven.com

    

Regler egentransport (till och från träning)

• Samordning av transporter ska eftersträvas. 

• Reflexer vid mörker. 

• Hjälm vid bruk av cykel eller inlines.

• Cykellyse vid färd i mörker.

   

Regler föreningstransport (aktivitet anordnad av föreningen)

Ungdom E-pojkar tom U16 nivå Transport vid bortamatcher längre än 9 mil ska ske 

med buss från godkänt bussbolag med erfaren chaufför och med buss som har hög 

säkerhet. 

Vid personbilstransport kortare än 9 mil ska följande regler gälla:

• Samordning av transporter ska eftersträvas.

• Planera resandet i så god tid att hastighetsgränserna ej överskrids.

• Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd.

• Nyktra och drogfria förare.

• Krockkudde på förarplatsen. 

• Trepunktsbälten ska finnas och användas av samtliga passagerare. 

• Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck. 

• Ha en tjänstevikt över 1000 kg. 

• Vi ser gärna att ni de bilar som används vid föreningstransporter bör uppfylla  

kraven för 4 stjärnor i Euro NCAPs tester (European Car Assessement Programme). 

• Uppfylla 1989 års avgaskrav. 

• Samtal i mobiltelefon ska undvikas under färd om inte handsfreeutrustning  

används. 

• Säker körning förutsätter att trafikregler/bestämmelser efterlevs.



Ungdom J-18/J-20  

Transport vid bortamatcher ska ske med buss, tåg eller flyg från godkänt bolag. Om 

buss används ska det ske med erfaren chaufför och med buss som har hög säkerhet. 

För enskilda spelare som ska delta i flera aktiviteter kan akuta avsteg accepteras efter 

godkännande från verksamhetsansvarig på kansliet.  

 

Vid personbilstransport ska följande regler gälla:

• Samordning av transporter ska eftersträvas.

• Föraren av bilen bör ha stor vana.

• Föraren av bilen bör inte själv delta i match eller träning.

• Planera resandet i god tid.

• Hastighetsgränserna ska hållas.

• Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd.

• Nyktra och drogfria förare.

• Krockkudde på förarplatsen. 

• Trepunktsbälten ska finnas och användas av samtliga passagerare. 

• Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck. 

• Ha en tjänstevikt över 1000 kg. 

• Vi ser gärna att ni de bilar som används vid föreningstransporter bör uppfylla kra-

ven för fyra stjärnor i Euro NCAPs tester (European Car Assessement Programme.) 

• Uppfylla 1989 års avgaskrav. 

• Samtal i mobiltelefon ska undvikas under färd om inte handsfreeutrustning an-

vänds. 

• Säker körning förutsätter att trafikregler/bestämmelser efterlevs.

 

Ledare och personal.  

Transport ska ske med buss, tåg eller flyg från godkänt bolag. Busstransport ska ske 

med buss/minibuss från godkänt bussbolag med erfaren chaufför och med buss som 

har hög säkerhet. Om antalet personer understiger 5 personer kan biltransport väljas.  

 

Vid personbilstransport ska följande regler gälla:

• Samordning av transporter ska eftersträvas.

• Planera resandet i så god tid att hastighetsgränserna ej överskrids.

• Antalet passagerare får ej överstiga registreringshandlingens tillstånd.

• Nyktra och drogfria förare.

• Krockkudde på förarplatsen. 

• Trepunktsbälten ska finnas och användas av samtliga passagerare. 

• Bilen skall ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck. 

• Ha en tjänstevikt över 1000 kg. 

• Vi ser gärna att ni de bilar som används vid föreningstransporter bör uppfylla kra-

ven för fyra stjärnor i Euro NCAPs tester (European Car Assessement Programme). 



• Uppfylla 1989 års avgaskrav. 

• Samtal i mobiltelefon ska undvikas under färd om inte handsfreeutrustning  

används. 

• Säker körning förutsätter att trafikregler/bestämmelser efterlevs. 


