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Medlemsregler i Spanska Akademin FF - 2019 

Jag som spelare:  

1. meddelar min tränare minst 6 timmar innan träning om jag inte kan komma.  

2. skall vara ombytt och på plats på planen 15 minuter innan träningsstart. 

3. får lov att börja värma upp med boll men jag måste alltid fråga om lov först. 

4. använder inte fula ord.  

5. visar alltid respekt mot klubbkamrater, tränare, motståndarlag och domare.  

6. ger alltid 100% på träning och kommer för att träna och inte för att prata och tramsa.  

7. ber min kompis som vill komma och provträna att först kontakta Linn eller Javi. Man kan inte bara 
dyka upp! 

8. förstår att jag inte får spela match om jag inte kommer på alla träningar. Detta gäller oavsett om 
jag är sjuk och missar träning eller om jag inte kan träna av en annan anledning.  

Jag som förälder 

9. förstår att min roll i föreningen är att stötta mitt/vårt barn, övriga spelare och tränare med positiva 
kommentarer. Coachning, åsikter om domare mm överlåter jag till tränarna. 

10. ger mitt fulla förtroende till SAFF som organisation, dess filosofi, dess tränare och träningsmetoder. 

11. tar upp frågor, funderingar eller kritik om SAFF som organisation eller träningar/matcher, direkt 
med tränare, ordförande, Linn eller Javi.  

12. förstår att mitt barn inte får provträna fotboll med en annan förening och sedan komma tillbaka till 
SAFF. SAFF är inget andrahandsval! Om man tvivlar på SAFFs filosofi och träningsmetoder och där-
för önskar prova lyckan i annan klubb uppfyller man inte längre punkt nr. 10.  

13. förstår att om jag inte betalar medlems- och träningsavgift får mitt barn inte spela matcher eller 
träna. 

14. förstår att mitt barn inte får träna eller spela match och att vi till och med riskerar att bli uteslutna 
ur föreningen om en eller flera av ovan 13 regler bryts.  

 
Jag ger min tillåtelse till SAFF att publicera foto på mig från matcher och träningar i 
marknadsföringssyfte. 

 
Härmed intygar vi att vi läst och godkänner ovan 14 regler i detta kontrakt:  
 
 
 
Datum/ Ort     Spelarens namn 

 
 
 
Namnteckning målsman 1    Namnteckning Målsman 2 
 
 


