
 

 

”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 


