
 

 

 

Hjärtligt välkommen till BK Landora. 

 

Här kommer lite information samt blanketter för de uppgifter vi 

behöver av dig. 

 

Innehåll: 

- ”Den ”röd/blå tråden”. Vad vi står för och vad vi förväntar oss 

av dig som medlem i BK Landora 

- Blankett för intyg om registrering av fotbollsspelare samt 

kontaktuppgifter 

- Blankett för medgivande om publicering  

 

Fyll i alla uppgifter och lämna blanketterna till din tränare 

  



 

 

”Den röd/blå tråden” 
 
I Landora…………… 

- spelar vi fotboll på alla nivåer 
- spelar alla som tränar matcher 
- är det fokus på individens utveckling, inte lagets vinst 
- är bollen ständigt med på träningarna 
- prioriterar vi teknik och spelförståelse 
- vill vi behålla så många spelare så länge som möjligt  
- är det tillåtet att individanpassa träningar för bästa resultat för alla   
- är det ledarna som ansvarar för gruppens sammansättning 
- stöttar vi duktiga spelare att utvecklas i annan klubb 

 
En Landoraförälder…………… 

- betalar medlemsavgiften för sina barn senast den 28 februari annars står spelare utanför 
träning och match tills avgift är betald (alt. ”Endast de som är medlemmar i BK Landora 
får träna och spela matcher”) 

- meddelar om de är bortresta eller spelaren av annan orsak inte kommer på träningen 
 (- 11 år) 

- som har möjlighet hjälper till med körning till matcher 
- ställer upp vid klubbens arrangemang. Minimumkrav ett pass/barn vid varje 

arrangemang (Julcup/Vintercup och i vår kiosk på IP).  
- deltager i föräldramöte minst en gång per år 
- följer matcherna på motsatt sida från spelare och ledare 
- följer vår uppförandekod; 

Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta: 
- Mitt barn 
- Andras barn 
- Ledare 
- Domare 
- Funktionärer 
- Andra föräldrar 

 
En landoraspelare…………… 

- betalar medlemsavgiften innan den 28 februari annars står man utanför träning och 
match tills avgift är betald. 

- kommer i tid och hör av sig om man har förhinder (12- år)  
- hälsar när man kommer och går 
- uppträder på ett bra sätt mot ledare, kompisar och motståndare både på och utanför IP 
- representerar föreningen på ett positivt sätt även utanför planen 
- ställer upp för klubben vid våra cuper, på karnevalen och i vår kiosk. 
- följer vår nolltolerans och är införstådd i våra ordningsregler 
- är införstådd med disciplintrappan  
- pratar svenska under träningar, matcher och i omklädningsrummet så att alla kan förstå 

varandra 
- respekterar och låter domarna sköta sitt uppdrag 

 
”Disciplintrappan” 

- Samtal med spelare 
- Varningssamtal med förälder 
- Avstängning under begränsad tidsperiod 
- Utesluten 
 

 
Landskrona ……….. Tagit del: ……………………………………/………………………………….. 
                                                    Spelares underskrift                /Förälders underskrift 



 

 

Intyg om registrering av fotbollsspelare 

Detta intyg har undertecknats av spelaren, spelarens målsmän och föreningen den . . … . /. .... . 20 . … . . 

 

  

Spelare……………………………..………..…….……./……….……………………………..…. godkänner att 
 namn            personnummer  
 
BK Landora föreningsnummer 8714 får ansöka om Registrering som fotbollsspelare/futsalspelare i enlighet med 
vad som föreskrivs i Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser.  

Jag samtycker även till att mina personuppgifter får införas i BK Landoras samt Svenska Fotbollförbundets 
spelarregister samt inom ramen för respektive verksamhetsområde, publicera namnet i olika media oavsett 
framställningsform.  

  

………………………………………..     ……………………………………….  

Spelarens underskrift      Föreningens underskrift  
   

I ovanstående intygande om rätt för föreningen att ansöka om registrering för spelaren instämmer jag/vi i 
egenskap av spelarens målsman/målsmän. (Erfordras endast om spelaren inte fyllt 18 år)  

  

………………………………………..     ……………………………………….  

Målsman 1 underskrift     Målsman 2 underskrift 
 

Kontaktuppgifter: 

Spelare 
Förnamn Efternamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Mobilnummer e-postadress 

Målsman 1 (endast för spelare under 18 år) 
Förnamn Efternamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Mobilnummer e-postadress 

Målsman 2 (endast för spelare under 18 år)  
Förnamn Efternamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Mobilnummer e-postadress 

Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare vara registrerade från och med det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher.  

Första gången spelaren ska registreras måste spelaren och spelarens vårdnadshavare skriva under ett intyg som ger föreningen rätt att ansöka om registrering 
för spelaren.  

Spelaren får bara spela matcher i den förening som spelaren är registrerad för. Om spelaren vill byta till en annan förening måste spelaren och båda 
föreningarna skriva på en övergångshandling som skickas till Svenska Fotbollförbundet.  

Alla spelare som är registrerade är automatiskt försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid skador som inträffar under träning, match och under resor till 
och från fotbollsplanen. Information om försäkringsvillkoren finns hos föreningen.  

Intyget ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, omgående kunna uppvisas för Svenska Fotbollförbundet.  



 

 

 

 

 

Medgivande om publicering 

 
Medgivande om publicering ger möjlighet till att fotografera och använda digitala fotografier 

inom BK Landoras verksamhet och för publicering på till exempel föreningens hemsida, 

Facebook eller Twitter 

 

”Digital fotohantering och publicering av foton regleras i Personuppgiftslagen (PUL). 

Syftet med denna lag är att skydda enskilda personers integritet. Gällande barn 

under 16 år krävs alltid ett samtycke från vårdnadshavare för att få publicera bilder 

och man kan närsomhelst ta tillbaka ett samtycke om man inte längre vill medverka 

på bilder som publiceras”. 

 

Barnets namn:    Personnummer: 

 

________________________           ___________________________ 

 

☐ Jag samtycker till publicering av foto där mitt barn finns med. Verksamheten 

publicerar inte barnets namn/uppgifter som kan vara kränkande för barnet. 

 

☐ Jag samtycker inte till publicering av foto där mitt barn finns med 

 

Vårdnadshavare: (Vid delad vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under.) 

 

________________________            ___________________________ 

 


