Handbok för lagledare i
Korpen Huddinge-Botkyrkas
fotbollsserie 2017

Inledning
Som lagledare i Korpen Huddinge/Botkyrkas seriespel får du
denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att
du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur
du utför dem på bästa sätt. Denna handbok vänder sig till
samtliga lagidrotter i vår verksamhet.

Vilka är Korpen?
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett av landets i
särklass största motionsidrottsförbund och det finns
korpföreningar över hela Sverige. Korpen erbjuder motion
för alla oavsett nivå, kön, genus, ålder, etnicitet, social
bakgrund eller sexuell läggning.
Korpens verksamhetsidé är: Korpen gör det enkelt för
människor att sporta och ha kul tillsammans.
Korpens Värdegrund är: Glädje, gemenskap och
alla är välkomna.
Korpen Huddinge-Botkyrka är en ideell förening med
ca 1 600 medlemmar. Vi bedriver gruppträning, lagidrott,
företagsidrott, spontanidrott och idrott för person med
särskilda behov. För att få delta i vår verksamhet måste man
vara medlem. Medlemskapet är personligt och kostar 100
kr/år. Som medlem har du rösträtt på årsmötet och alla
medlemmar är dessutom försäkrade via Folksam. Läs mer om
försäkringen på sidan 6.
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Att vara lagledare
Varje lag måste ha en lagledare. Det är dessa som tar emot all
information och kommunicerar med Korpen HuddingeBotkyrkas kansli. Informationen skickas ut via mail, detta
medför att lagledaren måste ha en aktuell mailadress som bör
läsas av ofta.

Att vara lagkapten
Det är lagledarens ansvar (tillsammans med resten av laget)
att utse en bra lagkapten för laget. Det kan givetvis vara
samma person som är lagledare och lagkapten. Domaren
kommunicerar ofta med lagkaptenen under matcherna för att
denne ska kunna få ut information till övriga spelare. Tänk
därför på att välja en person som kan kommunicera med
andra på ett bra sätt. Lagkaptenen ska vara ett föredöme för
resten av laget och kunna lugna ner sina lagkamrater om det
behövs. Detta behöver alltså inte vara den bästa spelaren i
laget eller hen som kom på idén att starta ett lag. Tänk även
på att lagledaren och lagkaptenen är ansiktet utåt mot övriga
lag i serien så se till att det är en lämplig person/personer.
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Ansvar
Innan säsongstarten är det lagledarens ansvar att se till att
samtliga spelare i laget kan reglerna. Alla regler finns att läsa
på: www.korpen-huddingebotkyrka.se/Idrotter/7-Fotboll/
Regler/
Meddela även spelarna i laget vart de vänder sig vid frågor
om du som lagledare inte är tillgänglig. I alla våra hallar och
på planerna är det nolltolerans mot alkohol. Detta gäller såväl
seriespel som cup.
18T

Walkover
18T

Om ditt lag inte kan spela en match och blir tvungen att
lämna walkover (WO) så ska detta meddelas till domaren,
motståndarlaget och Korpen Huddinge-Botkyrkas kansli
senast 48 h innan matchstart.
Vid varje WO som laget lämnar dras det 400 kr från den
inbetalda WO-potten. I potten finns det från säsongsstart
800kr och vid en första WO skickas en faktura ut på 400kr.
Lämnar laget WO en andra gång så dras 400kr ytterligare,
men ingen ny faktura skickas ut. Då laget lämnar en tredje
WO tas laget bort från fortsatt spel och lagets resultat
annulleras. Då är hela WO-potten förbrukad. Om ett lag
lämnar WO utan att meddela motståndare, domaren och
Korpen Huddinge-Botkyrka så dras hela potten direkt och
laget får en ny faktura på 800 kr.
Har laget kvar pengar i sin WO-pott efter säsongens slut kan
dessa betalas tillbaka eller sparas till kommande säsong.
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Matchflytt
Korpen Huddinge-Botkyrka kan inte hjälpa till med
matchflytt under säsongen. Om ett lag önskar flytta en match
så kontaktar ni andra lag i serien och byter speltider med
varandra. Kom ihåg att meddela Korpen Huddinge-Botkyrkas
kansli vid eventuell matchflytt.

Lagändringar
Om följande ändringar sker i laget måste detta meddelas till
fotboll@korpen-huddingebotkyrka.se
18TU

U18T

•
•
•

Ändra tröjfärg
Lagledarens kontaktuppgifter
Ny spelare

Spelare och spelarregistrering

18T

Laget kan ha obegränsat med spelare i sin trupp. Alla lagets
spelare måste dock vara registrerade medlemmar och ha
betalat medlemsavgiften innan säsongsstart. Nya spelare som
kommer in under säsongen skall registrera sig och betala
medlemsavgiften innan sin första match. Nya spelare (namn
och personnummer) skall även meddelas till:
fotboll@korpen-huddingebotkyrka.se
18T

Om en spelare deltar i match utan att vara registrerad medlem
så förlorar laget matchen med 0-5.
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Fair Play
Korpen Huddinge-Botkyrka jobbar aktivt med Fair Play. Vi
är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta
ska genomsyra all vår verksamhet - både seriespel, cuper och
träningar. Vi vill att domaren och de två lagkaptenerna ska
hälsa på varandra inför varje match och dessa tre är ansvariga
för att matcherna går lugnt till. Om någon spelare beter sig
illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar.

Samarbetspartners
Korpen samarbetar med Länna Sport som säljer snygga
träningskläder med Korpens logo till rabatterat pris. Ni hittar
hela utbudet på http://www.lannasport.se/sv/korpen
Membit AB ansvarar för Korpens medlemsregister.
Medlemsregistreringen via vår medlemssida hos dem och de
skickar även ut alla medlemskort (viktigt att alla spelare
anger rätt hemadress). Läs mer på:
http://www.korpen-huddingebotkyrka.se/Medlem/
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Tips
På www.bokat.se kan du bilda en grupp där du kan kalla laget
till träningar och matcher. Ett annat tips för att förenkla
kommunikationen mellan lagledare och spelare är att starta
en Facebookgrupp med alla spelarna i laget. Där kan ni på ett
enkelt sätt kommunicera med varandra och diskutera saker
som berör träningar, matcher och laget i största allmänhet.
På så sätt slipper lagledaren sitta och ringa/mejla till varje
spelare.
18T
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Försäkring
Om en spelare råkar göra illa sig på ett sätt som kräver
läkarvård ska en skadeanmälan göras. Skadeanmälan och mer
information om försäkringen hittar du på
http://www.korpen-huddingebotkyrka.se/Idrotter/Forsakring/
För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens
försäkringsnummer K-65500 till hands.
När skadeanmälan har kommit till oss från Folksam så
kontrollerar vi på kansliet om personen ifråga är registrerad
för sitt lag, betalat medlemsavgift och att laget har betalat sin
anmälningsavgift.
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Övrig information
Om ni behöver komma i kontakt med Korpen HuddingeBotkyrka så finns vi på fotboll@korpen-huddingebotkyrka.se
eller 0737-06 74 77.
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Korpförening Huddinge-Botkyrka
Besöks- och leveransadress: Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg
E-post: info@korpen-huddinge.botkyrka.se
Hemsida: www.korpen-huddingebotkyrka.se
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