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Detta dokument för sportadministration ägs av Hammarby IF FF och ses som ett verktyg och riktlinjer i ert
dagliga arbete tillsammans med oss i fotbollsverksamheten.
Utöver sportadministration har laget även ett antal tränare där utsedd huvudtränare ansvarar för lagets
verksamhet. Lagets tränare och sportadministration skall ingå och samverka i ett team.
Det är av yttersta vikt att sportadministrationens rutinbeskrivningar och riktlinjer efterlevs.
Daniel Engström och Peter Kleve, Hammarby IF FF

Kontaktpersoner Hammarby IF FF
peter.kleve@hammarbyfotboll.se 070-3258825 (Föreningschef, ekonomi och material)
johan.lager@hammarbyfotboll.se 070-3258881 (Talangchef ungdomselitverksamheten)
jesper.sporre@hammarbyfotboll.se 070-3258842 (Sportchef utvecklingsverksamheten)
daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se 070-3258811 (Sportadministration och knatteansvarig 5-7 år)
Föreningsinformation
www.sportnik.com/bajen
www.hammarbyfotboll.se
Sportadministration (samtliga)
Avser lagets lagledare, kassör och materialförvaltare.

Säsong (samtliga)
Med säsong räknas perioden 1 november – 31 oktober.

Kommunikationsforum (samtliga)
E-post information till ledare
Dagligen kommer det information från vårt kontor till våra ledare. Det är därför viktigt att du som ledare finns
med i vår e-postdatabas.
Skicka e-post till daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se meddela ditt namn, lagtillhörighet, funktion samt din epost adress för att få del av informationen.
Hemsida – ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Alla våra ungdomslag har en egen hemsida på www.sportnik.com/bajen.
Varje lag har minst en administratör registrerad på sitt lags egna hemsida.
Hemsidan är ett väldigt bra kommunikationsforum riktat till allmänheten, föräldrar och spelare.
En aktiv hemsida, med färska rapporter, information med bl.a. kalender gör att man slipper hantering
med utdelning av lappar, sms och e-post.
Tänk på att med respekt för motståndare och funktionärer HUR du skriver på hemsidan, skriv
exempelvis INTE att ”vi krossade motståndarna” eller att ”domaren var dålig”.
Kallelse till match sker alltid muntligen vid träning till spelaren innan den kan läggas ut på hemsidan.

3

Lagledare
Arbetsbeskrivning
- Att vara administrativt ansvarig för laget.
- Att vara lagets kontaktperson mot föreningens sportadministrationskansli.
- Att vara lagets ansvarige för kontakter med Stockholms Fotbollsförbund.
- Att ansvara för lagets hemsida, närvarokort och laglistan.
- Att ansvara för lagets plan- och hall bokningar.
- Att vara ansvarig för arrangemang kring lagets hemmamatcher.
- Att vara logistikansvarig för laget vid- och inför läger, cuper och bortamatcher.
- Att vara ansvarig för licensiering - och registrering av lagets spelare gentemot Hammarby IF FF.
- Att ansvara för lagets föräldramöten.
- Att delta i föreningens utbildningsprogram för administratör.
- Att delta i föreningens möten och evenemang

Säsongsplanering åldern P5-P7 Knatteskolan (5-7 år)
Säsongsplaneringen presenteras av lagets ledare till föräldragruppen i samband med lagets årliga föräldramöte
som arrangeras i november. Säsongsplaneringen gäller perioden november till oktober.
Här framgår det vilka veckor laget har aktiviteter respektive ledigheter.
I säsongsplaneringen skall det framgå när laget tränar, planerade matcher, turneringar och andra former av
aktiviteter.

Säsongsplanering åldern P8-P18 (8-18 år)
Säsongsplaneringen presenteras av lagets ledare till föräldragruppen i samband med lagets årliga föräldramöte
som arrangeras i november. Säsongsplaneringen gäller perioden november till oktober.
Här framgår det vilka veckor laget har aktiviteter respektive ledigheter.
I säsongsplaneringen skall det framgå när laget tränar, planerade matcher, turneringar, tid för
utvecklingssamtal och andra former av aktiviteter.
Varje lags säsongsplanering skall innehålla års, månads och veckoplanering med övergripande träningsinnehåll,
moment och metod.

Föräldramöte (samtliga)
Ditt lag skall arrangera ett föräldramöte under säsongsupptakten perioden november - december.
På agendan skall bl.a. följande finnas med:
- Hammarby IF FF:s värdegrund – mål – vision - strategi
- Säsongsplanering presenteras
- Lagbudget presenteras och fastslås
Ungdomselitlagen: Talangchef skall alltid bjudas in lagets föräldramöte.
Utvecklingslagen/Knattelagen: om ditt lag vill ha din sportsligt ansvarige med vid ert föräldramöte kontakta
denne för inbjudan.
Ett tips på lokal för ert föräldramöte:
Lokalen i Gula Villan vid Kanalplan (Södermannagatan 63) bokar du genom att kontakta Britta von Q på
telefonnummer 08-6413592 eller e-post hammarby.if@swipnet.se
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Närvarokort (7-18 år)
Alla lag inom åldersgrupperna 7-18 år skall fylla i närvarokort som finns elektroniskt på respektive lags
hemsidor. Detta finns i den stora gröna menyn till vänster under fliken > Information från Hammarby >
Närvarokort.
Viktig info
 Varje år kommer det ett nytt kort från kansliet, ett närvarokort uppdaterat med aktuellt årtal och
bidragsprinciper.
 Ni skickar in ert närvarokort till peter.kleve@hammarbyfotboll.se
Period vår
1 januari-30 juni
e-postas in till kansliet senast 1 augusti
Period höst
1 Juli-31 dec
e-postas in till kansliet senast 15 januari
Allmänt om närvarokort
En av de viktigaste uppgifterna som ledare i Hammarby IF FF är att se till närvarokorten blir rätt ifyllda och
inlämnade i tid till kansliet.
Du skall ta med alla aktivteter som ni gör med laget under den aktuella perioden.
Många missar de aktiviteter som inte är rena träningar och matcher. Alla aktiviteter skall vara med.
Bl.a. Matcher, träningar, reklamutdelning, gå gemensamt på A-lags match, avslutning med laget, gemensam
lunch, teori, försäljnings aktivitet, bollkallar mm, alla samlingar ni gör vilka har en ledare och minst 3
deltagande spelare. Försök att få in som rutin att alltid fylla i närvarokortet efter en genomförd aktivitet
Frågor om närvarokorten: kontakta peter.kleve@hammarbyfotboll.se
Nya spelare (samtliga)
Det är många som vill ingå i vår fotbollsverksamhet, då vi har ambitioner att ha en bred bas med många aktiva
spelare upplever vi detta som positivt.
5-7 år (Knattelag) alla som vill delta i vår fotbollsverksamhet anmäler sig på www.sportnik.com/knatte Daniel
Engström tar emot nya spelare och fördelar dem på befintliga lag. Vissa perioder under året vill väldigt många
nya spelare börja samtidigt vilket medför att nya lag kan startas (ansvarig Daniel Engström).
8-17 år (Utvecklingslag) alla som vill delta i vår fotbollsverksamhet anmäler sitt intresse direkt till berört lag
inom åldersgruppen. Kontaktuppgifter till lagen finns på www.sportnik.com/bajen
Om ni får en ny spelare i laget skall detta meddelas till kontoret omgående. Skicka e-post till
peter.kleve@hammarbyfotboll.se ange spelarens namn, personnummer och adress.
Spelare får inte spela matcher förens han är registrerad och försäkrad som Hammarbyspelare.
En spelare blir registrerad och försäkrad då han fullgjort sin betalning för sektions- och medlemsavgift. För
spelare från 15 år gäller även giltig licensiering med Hammarby IF FF.
8-16 år (Ungdomselitlag) alla som vill delta i vår fotbollsverksamhet anmäler sig till provträning på
www.sportnik.com/provspel Provspelningen sker vid fyra tillfällen per år (oktober, mars, juni, augusti) under
ledning av Talangchef (ansvarig Johan Lager).
Johan Lager meddelar spelarens moderklubbar om medverkan vid provspel hos oss.
Det är endast Hammarby IF FF ansvariga som äger rätt att kontakta spelares förälder och moderklubb vid
rekrytering av spelare.
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Nya ledare (samtliga)
5-7 år (Knattelag) Ledare rekryteras i huvudsak utifrån föräldraleden.
8-17 år (Utvecklingslag) Ledare rekryteras i huvudsak utifrån föräldraleden.
8-16 år (Ungdomselitlag) Tränare rekryteras av Talangchef. Lagledare, kassör och materialförvaltare rekryteras i
huvudsak utifrån föräldraleden.
Föreningen har en stor potential och ambition att växa. Vi är helt beroende av föräldrar som ställer upp i form
av tränare eller administrativ ledare.
Samtliga ledare erbjuds utbildningar som bl.a. ledarskap, medicin och fotbollens grunder.
Samtliga ledare registreras i vår ledardatabas. Skicka e-post till daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se meddela
ditt namn, lagtillhörighet, funktion samt din e-post adress
Vid intresse att vara ledare hos oss var vänlig att kontakta ovanstående blocks sportsligt ansvariga.

Lagsammansättning (samtliga)
Hur många spelare i ett lag?
Rekommenderat maximum antal spelare per grupp är 20st (gäller P12-18) och 15st (gäller P5-11).
Rekommenderat minimum antal spelare per grupp är att laget skall kunna bedriva egen matchverksamhet på
fem-, sju- respektive elvamanna stadierna.
Uppstart av nytt knattelag (ansvarig Daniel Engström)
Det är många som vill spela fotboll i Hammarby IF FF, våra ambitioner är att alla inom knatteåldern 5-7 år skall
beredas en plats i verksamheten då anmälan är gjord på www.sportnik.com/knatte
Under april månad startar vi årligen upp knatteskolan för femåringar, verksamheten är föräldraledd.
Om det under säsongen är många spelare som söker plats i verksamheten startar vi upp ny grupp under
förutsättning att det finns ledare.
Säsongen pågår november-mars (inomhus) och april-oktober (utomhus) med uppehåll för skolornas lov.
Lagsammansättning utvecklingslag (ansvarig Jesper Sporre)
Det sker mindre förändringar i lagsammansättningen hos ett utvecklingslag.
Trupperna ses regelbundet över av Jesper Sporre som ansvarar för dess verksamhet.
Säsongen pågår november-mars (inomhus) och april-oktober (utomhus) med uppehåll för skolornas lov.
Spelare/föräldrar kan diskvalificera sig från verksamheten om de inte sköter disciplinära och ekonomiska
åtaganden.
Lagsammansättning ungdomselitlag (ansvarig Johan Lager)
Varje höst efter serieavslut i oktober månad sker nya lagsammansättningar för ungdomselitverksamheten.
Denna process ansvarar föreningens talangchef johan.lager@hammarbyfotboll.se för i samråd med aktuella
tränare enligt föreningens ramverk för ungdomselitlag.
Säsongen pågår november-mars (inomhus) och april-oktober (utomhus) med kortare ledigheter vid skolornas
lov. Ledigheten presenteras vid lagets föräldramöte i början av säsongen.
Spelare/föräldrar kan diskvalificera sig från verksamheten om de inte sköter disciplinära och ekonomiska
åtaganden
Uppstart av nytt ungdomselitlag inför P8
Pojkar som kommande säsong fyller 8 år kallas till provträningar av föreningen och provträningarna pågår
under ett antal veckor under perioden september-oktober där man tränar ihop i olika omgångar för att
föreningen skall hitta de olika utvecklingsnivåerna på dem. Ansvarig för processen är Talangchef Johan Lager.
En spelare tillhör ett ungdomselitlag en säsong i taget, den 31 oktober avslutas en säsong.
Vilka som tillhör ett ungdomselitlag bestäms senast 10 december i samband med ny säsong.
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Övergångsregler (8-18 år)
Spelare yngre än licensålder (Gäller 2012 för födda 1998-2004)
Spelåret indelas i tre spelterminer: den 1 november – 29 februari, 1 mars – 30 juni och 1 juli – 31 oktober.
Spelare får t.o.m. det kalenderår han fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Om
en spelare vill byta förening under pågående speltermin kan Stockholms Fotbollsförbund ge dispens från denna
bestämmelse. Denna dispens ska sökas på en speciell blankett vilken finns på
www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Blanketter
Vid dispensanmälan tag kontakt med peter.kleve@hammarbyfotboll.se
Spelare licensålder (Gäller 2012 för födda 1997 och äldre)
Från det kalenderår spelaren fyller 15 år krävs alltid en övergångsanmälan om en spelare vill byta förening.
Amatörspelare (spelare utan kontrakt) har rätt att byta förening under frimånaden (15 november – 15
december). Sker övergång utanför frimånaden skall båda berörda föreningar träffa en överenskommelse.
Vid övergångsanmälan tag kontakt med peter.kleve@hammarbyfotboll.se
Licensering och registrering hos Svenska fotbollsförbundet (12-18 år)
Ungdomsregistrering 12-14 år (Gäller 2012 för födda 1998-2000)
Spelare som är 12-14 år registreras av föreningarna hos förbundet. Föreningen ska, innan
ungdomsregistreringen görs inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att
registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret.
Intyget ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Licensering av spelare (Gäller 2012 för födda 1997 och äldre)
Föreningen ska, innan förstagångslicensiering meddelas Folksam, inhämta spelarens vårdnadshavares intyg att
föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får
föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Spelarlegitimation från 15 år (Gäller 2012 för födda 1997 och äldre)
Från 15 års ålder kräver förbundet att alla spelare har en spelarlegitimation. Detta hanteras av lagledaren inför
säsongen och rutinen för detta är att respektive spelare skall fylla i ett papper med personuppgifter samt bifoga
ett foto. Blankett finns hos daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Lagledaren ansvarar för hantering och förvaring av spelarlegitimationerna under pågående säsong. Om spelare
lånas ut till annat lag måste han ha med sig sin egen legitimation.
Om lagledaren inte kan visa upp spelares spelarlegitimation vid match utdöms en straffavgift om 50 kr från
Stockholms Fotbollsförbund. Straffavgiften faktureras ditt lag.
Vid frågor gällande övergångar och licenser ta kontakt med peter.kleve@hamarbyfotboll.se
Försäkring (samtliga)
När man betalt sin medlems- och sektionsavgift har man ett kollektivt försäkringsskydd via Folksam.
Försäkringen ger ett grundskydd om du skulle råka ut för en skada i samband med lagets träning, match, cup
och under resor till- och från aktiviteterna. För dig som vill skydda dig ännu mer rekommenderar vi er att
kontakta Folksam för att se över önskat försäkringsskydd. Se info om Folksams idrottsförsäkring
www.folksam.se/forsakringar/idrotta
Skadeanmälan – Folksam
Så här gör du om du skadar dig Vid olycksfallsskada ringer du Folksam Idrott och anmäler skada på telefon
08-7728740
Hammarby IF FF kontaktperson i försäkringsfrågor är peter.kleve@hammarbyfotboll.se
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Bokningar av planer och lokaler (samtliga)
Tränings- och matchtider
Lagen tilldelas tider centralt från föreningen enligt en mall för tilldelning av tider.
Om lag önskar ytterligare tider är rutinen enligt följande.
1) Sök ledig tid via Stockholms Stad http://booking.stockholm.se/
2) Skicka e-post till daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se meddela vilken tid och plats du vill boka. Daniel är
den enda i föreningen som äger rätt att boka tider hos Idrottsförvaltningen.
3) Daniel meddelar dig en bekräftelse då tiden är bokad och godkänd hos Stockholms Stad.
Perioden 1 november - 31 mars kostar all fotbollsverksamhet både utom- och inomhus enligt taxa fastställd hos
Stockholms Stad. Taxa och annan bokningsinfo se Stockholms stads webbplats
www.stockholm.se/KulturFritid/Idrottsanlaggningar/Boka-anlaggning/
Laget ansvarar för extratidskostnader som debiteras 2 gånger per år. (perioden november-december debiteras
i december och perioden januari-mars debiteras i april)
Flytt av seriematch i S:t Erikscupen (7-18 år)
Det lag som är uppkomst till matchflytt ansvarar att söka ny matchtid och administrera matchflytten gentemot
Stockholms Fotbollsförbund.
Om ditt lag är uppkomst till matchflytt gäller:
1) tag kontakt med motståndarlaget och kom överens om ny speldag, tid och plats.
2) boka ny speldag/tid/plats enligt bokning av matchtider ovan.
3) matchändringsblankett laddas ned från www.stff.se (tävling/domare/blanketter).
4) fyll i matchändringsblanketten komplett.
5) e-posta blanketten till daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se som signerar och skickar vidare till ansvarig
handläggare på Stockholms Fotbollsförbund.
6) avvakta ca 3 arbetsdagar innan matchen ändras i spelprogrammet på www.stff.se
Det är ALLTID StFF:s spelprogram som gäller. www.stff.se
Flytt av match i Bajenligan (6-7 år)
Det lag som är uppkomst till matchflytt ansvarar att söka ny matchtid och administrera matchflytten.
Om ditt lag är uppkomst till matchflytt gäller:
1) tag kontakt med motståndarlaget och kom överens om ny speldag, tid och plats.
2) boka ny speldag/tid/plats ; tag kontakt med Daniel Engström Hammarby IF FF.
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Läger, cuper och resor (samtliga)
Varje lag och ålderskull har ekonomiska ramar att arbeta kring. För att föreningen skall få vetskap om läger och
resor gör ni en anmälan till er sportsligt ansvarige om var och när ni ämnar göra er resa.
Sanktion för deltagande i cup och läger utomlands
Spelare yngre än 10 år (år 2012 födda 2003 och yngre) tillåts inte att åka på utlandsresa enligt Hammarby IF
FF:s regelverk.
Meddela er sportsligt ansvarige om var och när ni ämnar göra er resa.
Lägerbidrag
Om ditt lag varit på läger var vänlig att kontakta peter.kleve@hammarbyfotboll.se
Kriteriet för att få lägerbidrag är att spelarna är mellan 7-20 år, lägret är minst en övernattning, och genomförs
på skollov eller veckoslut. Lägret skall omfatta 1-5 sammanhängande övernattningar. Minst 5 deltagare skall
vara med vid lägret. Det finns ett maximalt bidragstak på 5 lägerdagar/år som ger 175 kr per deltagare/ år.
Lägerprogram skall ALLTID bifogas vid ansökan.

Ekonomiskt bidrag (samtliga)
Man kan genom Hammarby Supporterklubb söka stipendium vid ekonomiskt behov för enskild spelare eller lag.
Supporterklubben delar ut stipendier och bidrag till utövare från samtliga Hammarbyidrotter.
De har möte ca 1 gång per månad dit era ansökningar är välkomna.
För ansökan och information om Supporterklubben se www.hammarbysupporterklubb.se
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Kassör
Arbetsbeskrivning
- Att ansvara för lagets ekonomiska års plan och lagkassa
- Att ansvara för lagets ekonomiska åtaganden gentemot föreningen
- Att delta i föreningens utbildningsprogram inom administratör
- Att delta i föreningens möten och evenemang
Ekonomi och lagkassa (7-18 år)
Alla lag från åldersklassen P7 skall ha en egen lagkassa.
Lagkassan tillhör laget och öppnas i personkonto av lagets kassör.
Lagkassan skall möjliggöra att laget kan köpa extra träningstider, träningskläder och delta i turneringar mm
Budgeten och nivån på månadsavgift fastslås vid lagets föräldramöte som sker under säsongsstarten.
Att spela i Hammarby skall inte vara en klassfråga utan vi vill att så många som möjligt ska ha råd att ha sin son
i Hammarby IF FF.
För att det inte ska bli alltför kostsamt att ha sin son i Hammarby IF FF har vi tagit fram en övre kostnadsgräns
på vad lagaktiviteterna inklusive sektionsavgift och materialinköp får kosta.
Denna kostnadsgräns är vad det maximalt får kosta varje enskilt hushålls plånbok.
Inom 5-manna och 7-mannaverksamheten får års hushållskostnaden INTE överstiga 7.000 kr per barn och
säsong.
Inom 11-mannaverksamheten får års hushållskostnaden INTE överstiga 12.000 kr per barn och säsong.
Lagen får samla in egna lagpengar genom lotteriförsäljning, reklamutdelning, loppmarknad, egna lagsponsorer
eller dylikt.
Sektions- och medlemsavgift spelare (samtliga)
Som spelare i Hammarby IF FF skall man betala två avgifter, en medlemsavgift på 100 kr för att vara medlem i
föreningen samt en sektionsavgift. Sektionsavgiften delfinansierar lagets verksamhet, den är olika beroende på
ålder och vilket ”block” man tillhör.
Båda avgifterna faktureras på en och samma gång, faktureringen sker via spelarens konto på Sportnik.
Varje spelare får en faktura med ett unikt OCR nummerskickat till dennes spelarkonto på Sportnik samt
e-postadresser som är knutna till spelares konto. När betalningen är gjord blir man automatiskt markerad som
betalande. På detta sätt kan både kansli och lagets ledare se till om spelaren är betalad och därigenom
försäkrad innan han spelar matcher med Hammarby IF FF.
Sektionsavgifterna är enligt följande 2012:
Uppstartsåret (födda 2007) = 900 kr inkl medlemsavgift
5-manna (födda 2003-2006) = 1100 kr inkl medlemsavgift
7-manna (födda 2000-2002) = 1300 kr inkl medlemsavgift
11-manna (födda 1994-1999) = 1500 kr inkl medlemsavgift
Elitlagen (födda 1994-2004) = 1700 kr inkl medlemsavgift
Medlemsavgift övriga (ledare och familjemedlemmar)
Medlemsavgift för ledare och övriga vuxna
Medlemskap för våra ledare och övriga vuxna över 18 år är 400 kr och skall betalas in centralt till
alliansföreningen Hammarby IF och inte Fotbollföreningen.
Medlemsskapet för ledare och övriga vuxna är frivilligt.
Plusgironumret till Hammarby IF är 85 54 36 - 2.
Medlemsskapet gäller per kalenderår (Januari–December)
Familjemedlemsskap
Avgiften för ett familjemedlemsskap (max 2 vuxna och 2 barn) är 600 kr och skall betalas in centralt till
alliansföreningen Hammarby IF och inte Fotbollföreningen.
Plusgironumret till Hammarby IF är 85 54 36 - 2.
Medlemsskapet gäller per kalenderår (Januari–December)
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Materialansvarig
Arbetsbeskrivning
- Att vara kontaktperson mot föreningens materialansvarige Peter Kleve.
- Ansvarar för lagets materialvård.
- Ansvarar för att material skall finnas vid träning och match.
- Att delta i föreningens utbildningsprogram för administratör
Beställning av kläder och annan fotbollsutrustning - Klädkod (samtliga)
Hammarby IF FF arbetar med Intersport och Kappa som materialleverantörer.
Lagets materialförvaltare eller annan utsedd person ansvarar för lagets logistik vid beställning av tränings- och
matchutrustning inkluderat kläder.
Lagbeställningar av kläder görs hos Intersport och dess kontaktperson Thomas Nilsson
thomas.nilsson@intersport.se
Varje enskilt lag får ett materialbidrag från Hammarby IF FF, Bidraget betalas ut iform av värdecheckar från
Intersport i början av ett nytt kalenderår.
För beställningsblankett, prislista, klädprofil, klubbprofil se på respektive lags hemsidor i den stora gröna
menyn till vänster under fliken > Information från Hammarby > klubbprofil.
Hammarby IF FF arbetar med Intersport i Sickla som butik för aktiva spelare och ledare.
Intersport Sickla köpkvarter (Järnvägsgatan 5).
Öppettider vardag 10:00-20:00, lördag 10:00-18:00 och söndag 11:00-17:00.

Reklam, sponsorer och tryck (samtliga)
Det är bra för lagets ekonomi om ni hittar egna lagsponsorer för tryck på era träningskläder och väskor.
Lagsponsorn får inte vara en konkurrent till Hammarbys "centrala" sponsorer, stäm alltid av med
peter.kleve@hammarbyfotboll.se för ett godkännande.
Lagsponsorloggor får inte tryckas på matchställ (matchtröja, shorts, strumpor).
Hammarby hjälper till med faktureringen. E-posta peter.kleve@hammarbyfotboll.se fakturauppgifter så ställer
klubben ut en faktura. Vid tryck av lagsponsorlogga läggs reklamskatt 8 % till på fakturan.
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Domare (samtliga)
www.stff.se (tävling/domare)
Bajenligan och S:t Erikscupens 5-manna matcher
Hemmalaget i spelordningen ansvarar för att domare startar matchen på utsatt tid.
Domare kan vara en förälder, storesyskon eller liknande.
Domare kan även vara en spelare från våra egna led (läs 13-15 åring) som Hammarby IF FF utbildar.
Hammarby IF FF skickar inför matchsäsongsstart ut en lista med kontaktuppgifter till dessa.
Domare betalas alltid enligt StFF:s taxa för domararvode, 100 kronor efter spelad match.
S:t Erikscupens 7- och 11 manna matcher
StFF tillsätter domare på 7- och 11 mannamatcherna, då vi är hemmalag i spelordningen tar du som lagledare
kontakt med domare 1 dag innan match per telefon och hälsar honom/henne välkommen till matchen.
Om det INTE kommer domare till matchen ansvarar hemmalaget i spelordningen att matchen genomförs och
startas på utsatt tid. Domare betalas alltid enligt StFF:s taxa för domararvode efter spelad match. Taxan för
domararvodet varierar mellan ca 150-500 kronor per match med tanke på åldersgrupp.
Träningsmatcher
Du bokar domare på egen hand. Detta kan ske genom StFF:s domarregister
www.stff.se/FA/DOMARE/domarlista.aspx
Domarkvitton (Gäller endast S:t Erikscupens 7- 11- mannamatcher och Pojkallsvenskan)
Efter avslutad säsong i oktober gör ni en sammanställd redovisning enligt nedan, samtliga domarkvitton som ni
erhållit under säsongen skall skickas till peter.kleve@hammarbyfotboll.se senast den 30 november.
Domarkvittona är endast giltiga för utbetalning om de är komplett ifyllt av domare.
Vid frågor kontakta peter.kleve@hammarbyfotboll.se
I din redovisning skall det framgå:
Avser lag:
Antal kvitton:
Total summa:
Lagets konto / banknamn / cleraingnummer
Kontots innehavare:
Namnunderskrift:
Namnförtydligande
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Övriga arrangemang
Söderstadions matcher (samtliga)
Då vårt a-lag spelar hemmamatcher i Superettan bistår vi med ungdomsspelare som:
Matchknattar (säsongen 2012 = födda 2002 och 2003)
Bollkallar (säsongen 2012 = födda 1998)
Ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Då vårt U21 lag spelar hemmamatcher bistår vi med bollkallar. Ansvarig jesper.sporre@hammarbyfotboll.se
Alla spelare och ledare får inför a-lagets matchsäsong varsitt Spelare/Ledare kort som gäller i mån av plats vid
Söderstadions Östra läktare i samband med match i Superettan.
Korten delas ut till lagets lagledare före 1 april.
Ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Årlig lagfotografering (samtliga)
Vi arrangerar tillsammans med fotopartner en årlig lagfotografering vilket är ett positivt inslag och ett minne
för livet för våra spelare. Kallelse till detta skickas ut av vår sportadministration och ni fotograferas i början av
en ny säsong (januari/februari). Varje lag ansvarar för att samtliga spelare bär enhetlig utrustning i form av
matchklädsel vid detta tillfälle. Kostnaden för fotografierna står spelarna/föräldrarna för. Konceptet är likt
vanlig skolfotografering med köperbjudande av lagbild och enskilda spelarbilder.
Under hösten skickar Daniel Engström ett fototidsschema till lagets lagledare.
Ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Camper vid skolloven (7-14 år)
Hammarby IF FF avser att arrangera fem FotbollsCamper i samband med skolornas lov.
1. Sportlov (vecka 9)
2. Påsklov
3. Juni (direkt i anslutning när skolorna slutat)
4. Augusti (veckan innan skolorna startar)
5. Höstlov (vecka 44)
Vi genomför 3-dagars fotbollscamper dit samtliga pojkar och flickor födda 2000-2005 och oavsett
klubbtillhörighet inbjudes.
Under påsk, juni och augusti camperna bjuder vi även in målvakter födda 1998-2005.
Varje dagspass som inriktas på individuell teknikträning pågår 3,25 timme.
Vi har begränsat antal platser där först till kvarn principen gäller vid anmälan.
Inbjudan skickas ut per mail till samtliga som deltagit under föregående camper och till samtliga HIF FF spelare.
Inbjudan marknadsförs även på www.sportnik.com/camp och www.hammarbyfotboll.se
Ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
KnatteCupen (6-9 år)
Varje år arrangerar Hammarby IF FF KnatteCupen under april och oktober månad. I KnatteCupen deltar
åldersgrupperna P6-9.
För mer info se www.sportnik.com/knattecupen.
Ansvarig daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se
Mitt lag vill arrangera en egen turnering (samtliga)
Det är fullt möjligt och ganska vanligt för att öka intäkterna till lagkassan. För att detta skall kunna vara möjligt
så kontaktar ni daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se för blankett om ansökan för ”arrangerande av
turnering”. Er turneringen måste sanktioneras både av Stockholms Fotbollsförbund och Hammarby IF FF.
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www länkar
www.hammarbyfotboll.se Hammarby Fotbolls officiella hemsida
www.sportnik.com/bajen Senaste nytt och annan info från Hammarby IF FF:s ungdomslag
www.sportnik.com/camp Hammarby IF FF arrangemang Camp
www.sportnik.com/knattecupen Hammarby IF FF arrangemang KnatteCupen
www.stff.se Stockholms Fotbollsförbunds webbplats
www.stff.se/FA/DOMARE/domarlista.aspx Domarregister med kontaktuppgifter
www.stff.se/FA/ANSLAGSTAVLA/AnslagLista.aspx Anslagstavla med bl.a. Cupportal
www.stff.se/GetPage.aspx?pagename=Blanketter Blanketter på Stockholms Fotbollsförbund
www.svenskfotboll.se Svenska Fotbollsförbundets webbplats
http://booking.stockholm.se/ Stockholms stads webbplats för planbokningar
www.hammarbysupporterklubb.se Sök ekonomiskt bidrag hos Hammarby Supporterklubb
www.folksam.se/forsakringar/idrotta Idrottsförsäkring i Folksam
www.bobokonen.se Diverse träningsutrustning som bl.a. puggmål, häckar mm
www.intersport.se Hammarby IF FF materialleverantör
www.coerver.se Träningstips mm
www.cuper.se Cupportal med inbjudningar till flertalet fotbollscuper
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