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Pilsbo cupen 

 

Foton: Jørn Hardy 



Nyheter 

• Fokus på Knivsta IKs värdegrund 
– Glädje 
– Kultur 
– Utveckling 
– Ansvar 

• Vinterträningar varannan ons 17.00-18.00 & fre 19.00-20.00 (udda/jämna 
vecka) i Björkhallen, Vassunda 
– Start ons 7/11 till 14/12 (6 st) Juluppehåll 
– Start fre 25/1 till 13/3 (8st) Våruppehåll 

• Träningsavgift vinter, förslag 250:- för att täcka största delen för hyra av hall 

• Maskotar 16/10 
• Facebook-initiativ från föräldrar 
• Lagkassa påbörjad från sammandrag (kassa 5639:- minus pizza idag) 

– Lagkassa ska betala för cuper, träningsställ, avslutningar, smått& gott. 



Nyheter 2019 

• 7manna spel, ej tabell 

– Poolspel eller seriespel kommer beslutas i vinter.  



Ledarstab  

• Ledare 

– Lagledare: Jonas Loberg, jonas.loberg@gmail.com, 
073-0506783 

– Huvudtränare: Andreas Lindberg 

– Tränare: Jonas Loberg, Marie Wahlström & 
Andreas Borgström 

mailto:jonas.loberg@gmail.com


Roller i laget 2019 

 
• Lagledare     Jonas? 
• Kassör    Malin  
• LOK-ansvarig    Jonas? 
• Huvudtränare    Andreas 
• Biträdande tränare    Jonas, Marie & Andreas B 
• Materialansvarig   Jörn? 
• Evenemangsansvarig   Jörn? 
• Web/kommunikationsansvarig Jonas? 
• Domaransvarig   !? 
• Kioskansvarig   !? 
• Anläggningsansvarig   Håkan? 
• Pilsbo kommittén   !? 



Arbetsuppgifter föräldrarutan roll 

• Föräldrar behöver hjälpa till med: 
– Pilsbo cupen  

• Kommité 
• Parkeringsvakter 
• Kioskpersonal 
• Göra iordning planer mm 

– Seriespel skjuts 
• Försäljning? 
• Annat? 

– Planansvar v.28 (9-15 juli) 
• Klippning sker tisdag & fredag +/- en dag hela säsongen, alltid med "klippare 

med tak", tar ca 2 timmar per tillfälle. 
• Måla / fyll i alla linjer minst 1 gång per vecka (torsdagar eller fredagar) 

– Kioskpass på Engvallen 
– Trafikvakter fotbollskola 
– Försäljning & Aktiviter för lagkassa, typ Knivsta marknad etc. 

 



Allmän info Knivsta IK 

• Hemsida: www.knivstaik.se 

• Medlemskap: 
https://www.svenskalag.se/knivstaik/bli-medlem 

• Kallelser till allt 

• Kalender för träningar 

• Nyheter och allmän info 

• Närvaro registrering mm 

• Matchkläder lämnas in idag 

• Lagkassa 

 

http://www.knivstaik.se/
https://www.svenskalag.se/knivstaik/bli-medlem
https://www.svenskalag.se/knivstaik/bli-medlem
https://www.svenskalag.se/knivstaik/bli-medlem


NOLLTOLERANS I UPPLAND 

En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka 
är då aktörerna? 
Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och 
anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där 
accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att 
leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår 
fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands 
Fotbollförbund. 
• Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som 

domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på 
en fotbollsplan för en fotbollsmatch. 

• Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och 
publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot 
varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska 
förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar 
eller våld inom fotbollen. 
 

 
 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_41629/scope_0/
ImageVaultHandler.aspx100301130734-uq 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_41629/scope_0/ImageVaultHandler.aspx100301130734-uq
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_41629/scope_0/ImageVaultHandler.aspx100301130734-uq
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_41629/scope_0/ImageVaultHandler.aspx100301130734-uq
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_41629/scope_0/ImageVaultHandler.aspx100301130734-uq


Att vara förälder inom Knivsta IK innebär: 

• Att man ser till att barnen kommer säkert till och från träning och match, 
samt att man respekterar tiderna.  

• Att man inte coachar barnen vid träning och match.  
• Att man respekterar de beslut som tränare och ledare fattat både för 

match och träning.  
• Att om man ska framföra konstruktiv kritik till tränare och ledare, gör detta 

på ett lämpligt sätt och vid en lämplig tidpunkt.  
• Att man givetvis ställer upp vid de arrangemang som föreningen anordnar 

under året, för att våra barn och ungdomar ska ha möjlighet till en 
meningsfull sysselsättning.  

• Att man deltar vid föräldramöte.  
• Att man om barnet är sjukt, ej skickar honom/henne på träning eller 

match.  
• Att man ser till att barnet har druckit, ätit och är utvilad innan match och 

träning.  



Att vara förälder inom Knivsta IK innebär: 

• Att man efter förmåga ställer upp vid match och träning (körning, 
tvätt etc.) Hjälp behövs alltid.  

• Att man uppmuntrar alla spelare i laget under match både i med 
och motgång.  

• Att man ser domaren som en vägledare och inte kritiserar hans eller 
hennes bedömningar. Domaren har också rätt att göra fel!  

• Att man ställer upp och är matchvärd vid hemmamatcher.  
• Att man hjälper och lär sitt barn att tåla både vinst och förlust.  
• Att man ser till att sitt barn har riktig och ändamålsanpassad 

utrustning.  
• Att man representerar föreningen vid match.  
• Att man tänker på att det är ditt barn som idrottar, inte du själv.  
• Att det viktigaste av allt är att ditt barn trivs och har roligt 

tillsammans med vänner!  
 



Locker room talk 

 



Maskotar 16 oktober 

 

Vilma – första reserv, Milla, Nellie 



Mail med info för maskotar 

Jag hörde att ni ska vara Players Escort vid landskampen den 16 oktober, va roligt J Jag kommer att vara 
er kontaktperson innan och jag kommer även att vara med er under dagen/kvällen. Vet att ni fått 
riktlinjerna som gäller men här kommer lite kompletterande information.  
Det genomförs alltid en träning/genrep innan match och den kommer att ske på matchdagen. Genrepet 
är spikat till kl. 15.30 och tar ca en timme. Vi samlas vid Gate 3 senast kl. 15.15 (kommentar –vi vill ses 
15 min innan dvs 15.00), se bifogad karta. Föräldrar och anhöriga är välkomna att följa med på träningen 
men inte på kvällen. Träningen kommer att ske tillsammans med flaggbärarna. Efter träningen så måste 
vi lämna arenan och det är upp till er vad ni vill hitta på under den här tiden. Vi återsamlas ca en timme 
innan avspark och då finns det smörgås och läsk i omklädningsrummet.  
Vid genrepet är det valfri klädsel, men det kan vara snyggt att ha klubboverallen på sig. Vi ser helst att 
alla har fotbollsskor på sig på kvällen, annars gympadojjor. Benskydd är valfritt. Vi kommer att lotta 
ordningen dem skall gå i.  
   
SvFF ser till att knattarna fotograferas tillsammans med spelarna vid inmarschen och ni kommer att få 
bilderna i efterhand. Alla spelare kommer att få varsitt Sverigeställ som minne (tröja/shorts/strumpa). Ni 
kommer även att få en signerad tröja till klubben.  
   
Ni kommer att få totalt 30 biljetter och dem får ni vid träningen. Biljetterna är till barnen 22st och 
ledarna 4st, sen har ni fyra extra som ni får dela på. Vill ni köpa fler biljetter så gör ni det genom SvFF:s 
biljettavdelning; lena.danielsen@svenskfotboll.se, 08-735 09 47. 
 

Föräldrar ansvarar för att sitt barn är på plats i tid och skjuts mm!  
 



Karta Friends Arena 



Följande extra biljetter är noterade 
Biljett Namn Tillhörighet barn Kostnad  

Tränare 1 Andreas Lindberg Elsa Lindberg - 

Tränare 2 Andreas Borgqvist Alice Borgström - 

Maskot 1 Emilia Loberg - - 

Maskot 2 Elsa Lindberg - - 

Maskot 3 Milia Hardy  - - 

Maskot 4 Ingrid Westerdahl - - 

Maskot 5 Alice Borgström - - 

Maskot 6 Iris Sundqvist - - 

Maskot 7 Maja Eriksson - - 

Maskot 8 Hilma Sigurdsson - - 

Maskot 9 Ida Emrén - - 

Maskot 10 Sia Baskin - - 

Maskot 11 Vilma Eriksson - - 

x-tra 1 Jörn Hardy Milia Hardy - 

x-tra 2 Anne Loberg Emilia Loberg - 

Extra biljetter att köpa: 

Köp 1 Filip Loberg Emilia Loberg 

600:- Köp 2 Evy Loberg Emilia Loberg 

Köp 3 Bo Andersson Emilia Loberg 

Köp 4 Andreas + 1 Elsa Lindberg 200:- 

Köp 5 Pappa? Ingrid Westerdahl 200:- 

Köp 6 Catharina Borgström Alice Borgström 200:- 

Köp 7 Sture Sundqvist Iris Sundqvist 200:- 

Köp 8 Jonas Eriksson Maja Eriksson 
400:- 

Köp 9 Jonas E + 1 Maja Eriksson 

Köp 10 Steini Sigurdsson Hilma Sigurdsson 
400:- 

Köp 11 Steini + 1 Hilma Sigurdsson 

Köp 12 Åsa Emrén Ida Emrén 200:- 

Köp 13 Zirek Baskin Sia Baskin 
400:- 

Köp 14 Zirek + 1 Sia Baskin 

Köp 15 Håkan Eriksson Vilma Eriksson 200:- 



Tack för idag! 
Och tack för en fantastisk säsong 

 

Foto: Jørn Hardy 


