
Manual för hur du går tillväga när du ska flytta en hemmamatch  

 

Förord 

En match som är bokad skall tills alla tänkbara alternativ är prövade spelas på utsatt tid! 

En match får endast flyttas om särskilda skäl föreligger t ex. att ett av lagen överhuvudtaget inte kan få 

ihop lag. Det är inte ett skäl att flytta en match för att Kalle/Lisa som är bäst i laget inte kan spela eller 

att laget inte har någon ”ordinarie” målvakt tillgänglig.  

Fattas man spelare till en match går det för de allra flesta lagen alldeles utmärkt att låna spelare från ett 

yngre lag om tränarna och spelaren/spelarna är överens. Tränare tar kontakt med tränare för ett eventuellt 

lån. 

 

I de fall det inte finns någon annan utväg än flytt av match: 

1. Var överens med motståndarna om att matchen ska flyttas. 

 

2. Hitta förslag på en ny matchtid (enligt prioriteringsordningen nedan) som båda lagen är 

överens om genom att kolla i tränings- och klubbkalendern på hemsidan.  

Prioriteringsordning: 

1. Matchen skall förläggas då inget annat lag har ordinarie träningstid.  

2. Matchen skall förläggas på lagets ordinarie träningstid.  

3. Matchen skall förläggas på tid då så få lag som möjligt blir berörda. 

 

3. Meddela kansliet på kansliet@lundsbois.se om att flyttning av matchen och  ange förslag på 

den nya tiden. Kansliet bekräftar att tiden är ledig, ändrar matchtiden i Fogis, samt tar kontakt 

med Pia (kiosk) och Roger (domare) om att matchen skall flyttas. Tänk på att en flyttad match 

påverkar fler än dig och ditt lag, t ex. kiosk och domare! 

 

4. När ni fått bekräftelse från kansliet bokar ni matchen definitivt med er motståndare och 

meddelar kansliet när det är gjort.  

 

OBS! Om ni har ansvaret för kiosken den dagen er match skulle spelas så har ni fortfarande ansvar för 

kiosken även om ni flyttar er match.  

Vid frågor kontakta kansliet på kansliet@lundsbois.se. 

 

"En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar" 

 Källa: Jan Carlzon 
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