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Policy för spelare i Solberga Bollklubb 

Våra spelare är föreningens främsta representanter för Solberga Bollklubbs grundläggande värden. Därför 

förväntas av dem att de genom sitt engagemang och uppträdande under matcher och träning ger uttryck 

för de värden som föreningen står bakom. Med det menas att man som spelare har en positiv inställning 

i såväl medgång som motgång, att man visar respekt gentemot andra, att man bidrar till att skapa och 

upprätthålla gemenskap, sammanhållning och kamratanda, samt att man inspirerar andra till en sund 

livsstil och en positiv människosyn.  

Vi vill och verkar för att du som spelare i Solberga BK ska:  

 Utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare.  

 Uppleva glädje och gemenskap.  

 Få möjlighet till träning och motion.  

 Delta i seriespel och cuper.  

 Få träna och spela match på Solberga BP.  

 Få tillgång till träningsmaterial som bollar, matchkläder, västar, teknikutrustning m.m.  

 Ha möjlighet att använda föreningens klubbhus.  

Vi förväntar oss att spelare i Solberga BK:  

 Betalar sina avgifter på utsatt tid.  

 Respekterar spelare, ledare, domare, motståndare, osv.  

 Representerar föreningen på ett bra sätt och bär lagets färger med stolthet.  

 Är en god lagkamrat såväl på plan som utanför plan.  

 Är på plats med rätt utrustning på utsatt tid innan träning och match.  

 Meddelar sitt lag om man inte kan vara med på träning eller match.  

 Alltid tackar domaren och motståndarlaget efter match.  

 Alltid gör sitt bästa på både träning och under match.  

 Spelar schysst och inte fuskar till sig fördelar.  
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 Lyssnar på och följer de instruktioner som ledarna ger.  

 Vårdar sitt språk vid träning och under match.  

 Stöttar och uppmuntrar sina lagkamrater på ett positivt sätt och inte klagar på andra.  

Riktlinjer och policy för lagtillhörighet 

SOLBERGA BOLLKLUBB följer StFF:s policy att spelare i första hand ska spela med jämnåriga. Under 

vissa förutsättningar kan avsteg från detta göras, t.ex. om: 

 Lag saknas i aktuell åldersklass eller att förutsättningar att ta emot spelare i aktuell åldersklass 

saknas, t.ex. brist på tränare i förhållande till gruppens storlek. 

 Spelare har nära kompisar i annan åldersklass än sin egen. 

 Särskilda sociala eller geografiska skäl. 

 Lag saknar tillräckligt med spelare i samma åldersklass för fullt lag varför olika årskullar spelar 

tillsammans. 

Spel med överåriga 

 Spelare ska i första hand träna och spela match med jämnåriga.  

 Föreningen (Spelare- och ungdomsansvarig) beslutar om eventuella avsteg från denna princip. 

 För att främja enskild spelares utveckling kan spel med överåriga bli aktuellt i syfte att erbjuda 

utmaningar på lämplig nivå för spelaren. 

 Vid bedömning om vilken åldersklass spelare ska spela skall alla beslut alltid tas utifrån hänsyn till 

barnets bästa (3:e artikeln, Barnkonventionen).  

 Beslut om enskild spelare ska erbjudas att spela med överåriga skall fattas gemensamt mellan de 

berörda lagens tränare och i samråd med spelares vårdnadshavare.  

 Permanent ”uppflyttning” ska undvikas. I första hand skall underårig spelare erbjudas ”extra” 

träning med överåriga utöver ordinarie sin ordinarie träning med jämnåriga. 

 

 


