
KALLELSE 
 

 

 
 

Digital Upptaktsträff för seniortränare/lagledare inför säsongen 2023 
 
Härmed kallas föreningens tränare/lagledare för både dam- och herrlag ingående i distriktsserierna 
damer div.3–4 respektive herrar div.4-6 till en obligatorisk upptaktsträff inför årets tävlingssäsong. 
Minst en ansvarig ledare per seniorlag i distriktsserierna ska anmälas till fortbildningen men det är 
valfritt att anmäla fler ledare från ett och samma lag, se anmälningsformuläret för mer information. 
 
 
PLATS:         På deltagarens egens hemmaplan – i lugn omgivning och ostörd miljö. 
                                     Digitalt möte via Microsoft Teams. Du behöver en dator alternativt 

surfplatta med kamera och mikrofon, samt god internetuppkoppling. 
 
DATUM:                      Upptaktsträffarna kommer att äga rum vid två olika tillfällen, ett möte 

för er som kan komma ifrån vid lunchtid men också ett möte på kvälls-
tid. Välj själv vilket tillfälle som passar dig bäst och ange det i anmälan! 

 

1. Onsdagen den 1 mars, start klockan 18.00 
2. Torsdagen den 2 mars, start klockan 12.00 

 
PROGRAM:        Mötet beräknas pågå ca 1,5 timme inkluderat tid för övriga frågor! 

 Digitala spelarförteckningar i stället för papperskopia – Nyhet!  
 Nya tävlingsregler och spelregler för fotboll  
 Schysst match/positiv matchmiljö – Nyheter i förenings ansvar! 
 Systematiskt värdegrundsarbete med en s.k. Fair play-trappa 
 Viktig information från Tävling/Domaravdelningen 

 
ANMÄLAN:                       Mötet kräver inga förkunskaper, men det är viktigt att den som deltar 

kan föra informationen vidare till föreningen och spelarna i lagen. 
Sista anmälningsdag är onsdagen den 15 februari! 
Anmälan görs här: https://forms.office.com/e/Nv8ji5zrc7  

  
KALLELSE:                           Personlig kallelse med guide för digitala möten och anslutningslänk till 

Teams skickas ut via e-post till anmälda deltagare i vecka 8. 
 
ÖVRIGT:                 Mötet är obligatoriskt för deltagande i Skåne FF:s tävlingar 2023! 

Det är viktigt att representanter från alla lag deltar och får viktig och 
värdefull information för att bla kunna skapa positiva matchmiljöer!    
Vid frågor kontakta mats.hansson@skaneboll.se.   040-590224 

 
Varmt välkomna,  
Vi ser fram emot att träffa Er digitalt!  
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