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Representationslagens hemmamatcher 
 
 
Ett led i att stärka klubbkänslan och låta våra yngre spelare lära känna de äldre är att 
ungdomssektionens träningsgrupper deltar på representationslagens hemmamatcher. 
 
Varje träningsgrupp får en till två matcher per säsong där man deltar enligt nedan. När 
det är Din träningsgrupps tur ber vi Dej bjuda in alla föräldrar, det ger oss ytterligare 
möjligheter att skapa gemenskap inom föreningen. 
 
Alla välkomnas till idrottsplatsen 60 min innan matchstart, det finns en avdelad person 
från representationslagen som finns till hands för gruppen under tiden ; 

 samling vid caféet för fika och genomgång med tränare samt ev ytterligare någon 
domare / spelare 

 3 st avdelas att ta inträde, gärna föräldrar, de bör i alla fall vara minst 14 år 

 3 st avdelas att sälja lotter 

 8 st avdelas att vara bollkallar, vill man kan man byta i halvlek 
 
 
Inträde 

 de som skall ta inträde samlas vid caféet / speakerbåset 30 min innan matchstart, 
programblad och växelkassa fås 

 inträde tas tills 30 min in på första halvlek – kassaskrin och programblad lämnas 
därefter i speakerbåset 

 
 
Lotterier 

 de som skall sälja lotter samlas vid speakerbåset 20 min innan matchstart, lotter 
och växelkassa fås 

 lotter säljs under helamatchen – allt återlämnas i speakerbåset 
 
 
Bollkallar 

 de åtta bollkallarna samlas vid caféet / speakerbåset 15 min innan matchstart, 
där västar och matchbollar delas ut 

 uppdelning i par och ett par är på varje sida av planen 

 det finns totalt 5 matchbollar, en på planen och en per par 

 en spelare i paret håller bollen och när matchbollen går ut lämnas den nya bollen 
över sin boll till spelaren, under tiden hämtar den andra i paret den bollen som 
går ut, nästa gång matchbollen går ut blir det således tvärtom 

 


