
Viktigt för oss i Slätthögs BoIF

Att skapa en klubbkänsla där alla, spelare som

ledare, är stolta över Slätthögs BoIF och alltid

agerar som goda representanter för klubben.

Att visa respekt för alla, med- och motspelare,

ledare, domare m.m.

Att verka för rent spel både på och utanför planen.

Att bedriva barn- och ungdomsverksamhet ”där alla 

platsar”.

Våra ledord: Gemenskap

Ansvar

Glädje

Kamratskap

Höga ambitioner



Som spelare i Slätthögs BoIF

får du:

• Träningsmöjlighet och motion.

• Glädje och gemenskap.

• Träningsmöjlighet och motion.

• Utbildning.

• Delta i seriesystem och cuper.

• Möjlighet att blir ledare, tränare, domare.



Som spelare i Slätthögs BoIF

förväntas du:

• Vara en bra kompis.

• Meddela ledare om du inte kan vara med på träning och 

match.

• Spela ett rent spel och inte fuska till dig fördelar (=fair play).

• Lyssna på och följa de instruktioner som din ledare ger.

• Använda ett vårdat språk vid träning som match.

• Visa respekt för och ha en positiv inställning till medspelare, 

motståndarlag, domare och idrottsledare. Till ledare och inom 

laget pratar vi med varandra och inte om varandra. Viktigt!

• Alltid tacka motståndarlag och domare efter match.

forts… 



forts… 

• Acceptera att alla inte kommer ha samma uppfattning

som ledaren eller tränaren om vem som ska spela. Därför finns 

det ingen anledning att ifrågasätta tränarens val. Däremot 

har spelaren alltid rätt att få en förklaring till laguttagning, 

men då också vara beredd på ett ärligt och sanningsenligt 

svar.

• Ta ansvar för matchställ, material, klubblokal m.m. (vid slarv 

tas ersättningsavgift ut). Avser t ex: gå inte med fotbollsskor i 

klubbrummet, grovstäda i samtliga avbytarbås och 

omklädningsrum.

• Betala beslutad medlems- och träningsavgift i tid.

• 1-2 gånger per år hjälpa till vid någon försäljningsaktivitet.

• Med samma positiva inställning komma till match både när 

du blir kallad till match i A-lag respektive U-lag.



Förbud mot vadhållning på egen match m.m.

Härmed intygar undertecknad att:

• Jag varken har ingått eller kommer att ingå vadhållning, vare sig inom eller utom
riket och vare sig själv eller genom ombud, gällande match som jag själv kan
påverka utgången av. (enl Sv FF´s tävlingsbestämmelser)

• Jag omgående kommer att underrätta lämplig person i Slätthögs BoIF, Svenska
Fotbollsförbundet eller Riksidrottsförbundet om jag blir kontaktad av någon
annan för att medverka till vadhållning på ovan angivet sätt eller om jag annars
får kännedom om sådan otillbörlig påverkan.

• Jag inte kommer att vare sig begära, efterfråga eller ta emot otillbörlig belöning

för att påverka utången av eller innehållet i match där jag själv deltar.

• Jag kommer att medverka I alla slags utreding kring sådana otillbörliga
förfaranden som nämnts ovan.

Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:



Slätthögs BoIF

gör allt för att du ska 

trivas i vår förening. 


