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Inledning 

Dokumentet är sammansatt för att underlätta arbetet för er ledare och lagföräldrar att 

direkt veta vem man i första hand ska vända sig till. Dokumentet är gjort för er ledare och 

lagföräldrar. När information om tex, värdskap, konserter etc. ska ut till föräldrarna i laget så 

kommer en tydligare information till er för vidare spridning. 

Föreningen erbjuder 

En tydlig organisation runt lagen med tränare, lagledare och lagföräldrar samt centralt stöd 

från nyckelpersoner inom olika områden. 

Tränare som minst går Basutbildning under sitt första tränarår, därefter vidare utbildning 

efter behov, kontinuerliga träffar i föreningen där utbildade ledare delar med sig av 

erfarenheter. 

• Träningstider i hallar med fullstorlek. 

• Träningstillfällen med anpassad träning, glädje och social gemenskap. 

• Utbildning för spelarna gällande fysträning.  

• Utbildning för äldre spelare och föräldrar till yngre om kost i förhållande till träning. 

• Utbildade domare vid matcher. 

• Möjlighet att kontinuerligt se Elithandboll på hög nivå. 

• Subventionerade cuper.  

• Möjlighet att möta sina idoler vid tillfällen under året. 

• Matchkläder och träningsboll. 

• m.m.  

Sportadmin   

IFK använder Sportadmin till att registrera närvaro, skicka ut kallelser till egna matcher, A-

lagsmatcher, cuper etc. Även medlemsavgifter och cupavgifter sker via systemet. Ledare 

och/eller lagföräldrar kommer att få instruktioner om hur systemet fungerar. 

Om någon av era föräldrar/spelare byter kontaktuppgifter så uppdaterar ni spelarens profil 

på Sportadmin. Gäller det ledare/lagföräldrar meddelar ni även Anna Lindström och Anna 

Olsson så att vi inte missar er i utskick. Meddela även om någon ledare slutar eller 

tillkommer. Viktigt att meddela eventuella ledarbyten både till kansli och Anna Lindström. 

Eventuella frågor hänvisas till Anna Olsson (anna.olsson@ifkkristianstad.se) 

Medlemskap 

Som spelare och ledare IFK Kristianstad så kommer du att få faktura genom Sportadmin för 

att betala medlemsavgiften. Hjälp spelaren att registrera sina uppgifter på 

ungdomshemsidan: https://ifkkristianstad.sportadmin.se/newMember/?ID=64824 vid första 

träningen. Nya spelare kan testträna 3- 4 gånger innan fakturan skickas. Medlem och 

träningsavgifter för de olika åldrarna hittar du på: http://ifkkristianstad.se/om-

oss/medlemmar 

https://ifkkristianstad.sportadmin.se/newMember/?ID=64824
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När avgiften är betald får du ett medlemskort i din sportadmin- app, för medlemmar som 

ska visas upp när du hämtar din biljett till A-lagsmatcher och handlar på Intersport.   

För att kunna få möjlighet att se IFK Kristianstads A-lag spela så krävs att medlemsavgiften är 

betald i god tid innan match, minst en vecka innan matchen. Kallelser till A-lagets matcher 

skickas ut via Sportadmin. Observera att du måste svara på kallelsen för att få möjlighet att 

se aktuell match. 

Eventuella frågor gällande betalning och faktura hänvisas till Jocke Nygren 

(joakim.nygren@ifkkristianstad.se, 0709-60 28 75) 

Möjlighet att se Elithandboll i Arenan 

Vi vill så klart kunna erbjuda så bra möjligheter som möjligt för våra spelare att få se mycket 

elithandboll som möjligt.  

Alla spelare från -10 och yngre sitter precis som tidigare hos sina föräldrar på deras platser. 

De går in gratis. Spelare födda -09-07 kommer att ha sittplats på ungdomssektionen. Alla 

övriga spelare samt ledare kommer att få övriga platser samt ståplats. Det är först till kvarn 

som gäller, dvs lagen kommer inte att få bokade platser tillsammans. Vill man sitta 

tillsammans med sin kompis så får man köa tillsammans. Inga biljetter kommer att lämnas ut 

om inte medlemskorten visas upp. Utlämning av biljetter kommer att ske vid ackrediteringen 

så snart allt är förberett inför match, men tidigast 1,5 timmar innan match. Spelare födda -

09-07 ska ha hämtat sina biljetter senast 35 min innan matchstart. Övriga kommer att kunna 

hämta ut biljett ända fram till matchstart med reservation för att det troligen blir ståplats.  

Vi skickar ut anmälan till matcherna via Sportadmin för att inför varje match få en överblick 

över hur många spelare vi har samt skriva ut biljetter till dem. Eventuella avanmälningar ska 

mailas in till ackreditering@ifkkristianstad.se senast 22.00 kvällen innan match till 

ackreditering@ifkkristianstad.com. Vi kommer även att fortsätta att registrera de som inte 

lämnar återbud via Sportadmin så att ledarna i lagen har lite koll. Låter man bli att avboka 

sin plats 3 gånger så har man förbrukat sin chans att se kommande matcher.  

När det gäller tomma stolar på de olika sektionerna så är det ok att sätta sig på dem ett par 

minuter in i matchen. Kommer stolen ”ägare” så flyttar man på sig till en annan plats. Det är 

ok att stå på alla avsatser i Arenan där det finns ett räcke framför och det kommer 

läktarvärdarna att hjälpa till med. Södra Kurvan tar mer än gärna emot hugade IFK:are som 

vill heja fram sitt lag. Vi vet av erfarenhet att de yngre spelarna på vår sektion inte alltid 

sitter kvar hela matchen och försvinner de iväg så är det ok att sätta sig även där. Självklart 

måste de hinna gå på toa eller till kiosken och komma tillbaka om det är så men, en del av 

dem lämnar sin plats och kommer inte tillbaka. Vi vill även uppmuntra våra spelare att bära 

orange tröja på matcherna. Ni ledare och lagföräldrar som sitter på IFK-läktaren har ett 

gemensamt ansvar att se till så att våra ungdomar sköter sig och tar hand om sitt skräp efter 

matchen. 

Självklart är det viktigt att ni ledare och spelarnas föräldrar informerar era spelare om vad 

som gäller och hjälper de som inte är mogna att själva boka/avboka sin plats eller berättar 

för föräldrarna hur de ska göra. Prata också med era spelare om hur de gör när de sätter sig 

mailto:joakim.nygren@ifkkristianstad.se
mailto:ackreditering@ifkkristianstad.se


   
 

 

 
4 

på tomma stolar. Att om de går in i någon rad och sätter sig så stannar man där till paus för 

att inte störa övrig publik. Vill man röra på sig är det bättre att stå på avsatserna eller i Södra 

Kurvan. 

Eventuella frågor hänvisas till Jocke Nygren (gällande kallelserna i Sportadmin) 

(joakim.nygren@ifkkristianstad.se, 0709-60 28 75) eller Anna Lindström 

(anna.lindstrom@ifkkristianstad.se) 

OBSERVERA att biljetterna som bokas via Sportadmin är personliga och kan inte användas 

av andra. Syftet är att erbjuda utbildning till våra spelare som vi får LOK-stöd för vilket ger 

en bra inkomst till föreningen. Du ska själv hämta ut din biljett.  

 

Åtaganden som lagen ska delta i 

Värdskap i Arenan (50/50-lotter) 

Vid varje hemmamatch värdar 16 föräldrar från våra ungdomslag. Två lag/match bidrar med 

föräldrar. Då antalet spelare/föräldrar variera mycket i lagen så kommer vissa lag att bidra 

med fler värdar. Info om antal kommer att finnas i höst/vår-kalendern. Värdskapet består av 

att sälja 50/50-lotter i Arenans entré. Det kan tillkomma andra uppgifter. 

 Föräldrarna går in via ackrediteringen (kiosken vid idrottshallen), där man får sin 50/50-väst, 

information, väska och lotter. När matchen börjar räknar de 12 som kommit 2 timmar resp 

1,5 timmar innan match sina kassor.  När kassan är klar är det fritt att se resterande del av 

matchen. De som börjar 1 timme innan matchstart säljer den timmen samt i pausen innan 

de räknar sina kassor och drar en vinnare. Man får se den match man värdar vid. Ni byter 

själva mellan lagen om ni inte kan de datum ni fått och meddelar mig. Vardera lagen värdar 

med  

2 pers 2 timmar innan match,  

4 pers 1,5 timmar innan match, 

2 pers 1 timme innan match samt i pausen 

Anmäl med lag, datum/aktivitet och namn på säljaren. 

De lag som har många spelare värdar vid fler matcher. 

Kalender 

Ica Maxi skänker kalendrarna som kostar 50kr/st och 30kr går till lagkassan och 20 kr till 

ungdomsverksamheten. Det är möjligt att tjäna en extra summa till laget så gör reklam för 

det redan tidigt under hösten.  Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

(anna.lindstrom@ifkkristianstad.se) 

Arena Cup – värdskap 

Lördag/Söndag v 43 är det dags för Arena Cup och vi är arrangörer. Arbetsuppgifterna 

kommer bland annat att vara hallvärdar och stå i kiosk. Värdschema kommer presenteras 

mailto:joakim.nygren@ifkkristianstad.se
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genom lagföräldrarna. Ansvarig Arena Cup: Carola Ohlsson 

(supporteshop@ifkkristianstad.se) 

Planlotter- en gång/år 

Även i år har vi fått planlotterna rekordtidigt för att enklare kunna distribuera ut dem i lagen, 

framförallt de lag som inte börjar träna förrän senare under hösten. 

Lotteriet består av 800 lotter. Priserna består av varor eller presentkort till ett sammanlagt 

värde av ca 100 000 kronor (vinstlista kommer senare). Vinnarna dras i samband med IFK:s 

elitseriematcher i Arenan. Lagföräldrar har fått information om hur försäljningen går till. De 

redovisar sedan lagets försäljning på kansliet till Mia Hallqvist. Det är viktigt att lämna in dem 

i tid, senast den 20 augusti, så att de hinner bli registrerade inför första dragningen och att 

resterande lotter blir sålda. Planlotterna är de enda lotter etc. som vi säljer utanför Arenan. 

Frågor hänvisas till Anna Olsson (anna.olsson@ifkkristianstad.se) 

Trygghetsvandringar  

Företagare i Kristianstad har bjudit in elitklubbarna i staden för ett gemensamt samarbete 

för att sätta Kristianstad på kartan inom flera områden som sport, nöjes- och kulturliv, 

näringsliv, integration, krogliv m.m. Tanken är att helheten som vi kan göra tillsammans är 

större än de delar var och en kan göra själva. Vi som föreningar kommer bland annat in i 

bilden när det gäller att vara vuxna förebilder på stan, där uppgiften är att synas och vara en 

trygghet för våra ungdomar. Varje lag deltar med 2-3 personer som vandrar vid 2-3 

tillfällen/år. Datum för vandringar och vilka lag som deltar finns i höstkalendern. Idealet är 

om vi i IFK har ett antal personer som vill trygghetsvandra ett par gånger/år. De kommer i så 

fall att bli inbjudna till föreläsningar och informationsträffar tillsammans med övriga 

föreningar. Trygghetsvandringarna räknas som värdskap, så har vi några som hellre vandrar 

än värdar så är det helt ok. Ni löser det i era lag. Anmälan till detta sker till 

bemanning@ifkkristianstad.com . 

Hör av dig om du har frågor. Om du vet någon i föreningen oavsett om den har unga spelare 

i föreningen, som skulle passa i rollen så ställ frågan till honom eller henne. Eventuella frågor 

hänvisas till Anna Lindström (anna.lindstrom@ifkkristianstad.se)  

 

Möjlighet att tjäna pengar 

IFK har bestämt att all inkomst till lagen ska ske inom IFK:s regi, dvs. ingen försäljning på eget 

initiativ får ske i lagen. Istället erbjuds möjlighet att tjäna pengar till lagkassan via 

föreningen. Observera att det är frivilligt för lagen att delta, det är bara att meddela inom 

given tid att man deltar eller står över. En höstkalender över matcher/värdskap kommer att 

skickas ut.  

mailto:bemanning@ifkkristianstad.com
mailto:anna.lindstrom@ifkkristianstad.se
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Konserter  

Våra ungdomslag har möjlighet att förstärka sin lagkassa genom att värda vid olika 

arrangemang i Arenan och ibland på andra platser som i Tivoliparken. Uppgifterna handlar 

om att  

• Vara läktarvärd – hjälpa publiken att hitta sin plats samt ha sina sektioner under 

uppsikt ifall någonting händer under showen. 

• Vara entrévärd – ta emot biljetter, vid vissa evenemang kolla väskor efter dricka etc.  

• Bemanna garderoben – ta emot och lämna ut inhängda kläder. 

• Bemanna buffé-bord, fylla på mat etc. under ledning av anställd personal. 

• Bemanna diskstationer 

• Duka upp till mat 

• Plocka undan efter arrangemang 

• Annat som kan tillkomma. 

 

Då vi är många ungdomslag så kommer lagen att bli tilldelade ett antal platser vid vissa 

arrangemang som man tackar ja eller nej till inom angiven tid. Fyller inte lagen sina 

tilldelade platser så går frågan vidare till andra lag. Observera att antalet bokade värdar 

kan ändras ganska nära arrangemanget beroende på publikmängden. Lagföräldrarna får 

information. Inplanerade arrangemang finns i höstkalendern. 

 

Ersättning brukar vara 80 kr/timme för varje person som arbetar. Pengarna sätts in på 

lagets konto i IFK och kan användas till cuper, träningsläger eller andra saker som bygger 

laget. Ålder på de som värdar ska vara minst 18 år då det oftast är kvällsarbete. Vi har ett 

gott rykte om oss att skapa en bra upplevelse för publiken vilket vi självklart tänker 

fortsätta att ha. Ni som lagföräldrar tar upp anmälningar från ert lag med namn och 

mobilnummer och meddelar mig. Ni kommer att få info efterhand som ni sprider vidare till 

era representanter. Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

(anna.lindstrom@ifkkristianstad.se) 

Grillning 

Vill ert lag (F/P05-F/P011) tjäna extrapengar direkt till lagkassan så finns möjligheten att 

bemanna grillen utanför Arenan inför hemmamatcherna under säsongen. Förutsättningarna 

är: 

• 4 personer på plats för att förbereda 2.5 timmar innan matchstart. Bl.a. ska grillen 

fram, bröd, korv, dricka etc. ska plockas fram.  

• Plocka undan, köra in grillen när matchen startat. 

• Mats Hallkvist är ansvarig för att allt finns på plats 

• Förtjänsten är 5 kr/korv och går in på lagets konto i föreningen.  
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• De lag som tackar ja till erbjudandet utser en samordnare/lag som är kontaktperson 

för ert lag gällande grillningen och ser till att era tillfällen är bemannade. Kan man 

inte fylla upp platserna från sitt lag så ansvarar man för samarbete med andra lag och 

meddelar Mia Hallqvist, kansliet så att ersättning går till rätt lag. 

OBS! Korvförsäljningen får inte konkurrera med lagets åtagande att sälja 50/50-lotter utan 

ska ske helt utanför det.  

De lag som grillat under förra säsongen har tjänat ca 1 000-1 500 kr/tillfälle.  

Oavsett om ni är intresserade eller inte så vill jag ha ett besked av er senast den 30 augusti 

om ni vill delta under hösten. Därefter fördelar jag matcherna mellan er. Behöver ni byta så 

gör ni det inbördes och meddelar Anna Lindström och Mia Hallqvist, kansliet så att 

ersättningen blir rätt. Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

(anna.lindstrom@ifkkristianstad.se) 

Ibland dyker det upp andra möjligheter att tjäna lite extra pengar till lagen och då vänder vi 

oss i första hand till de äldre lagen i ungdom då de oftast har större utgifter. 

Ekonomi 

Lag får inte ha egna sponsorer utan all typ av sponsring hänvisas till Adam Tell. 

Lagkonto 

Lagkassor får endast finnas via IFK. Det betyder att ingen privatperson ska hantera lagkassor 

på privata konton. När ni för över lagkassan till IFK eller gör andra insättningar så gör du det 

på bankgiro 231-6255 och märker detta tydligt med lagets namn. Pengarna kommer att 

finnas på ett eget ”lagkonto” i IFK. När ni behöver använda pengarna till cuper eller annat 

som betala via faktura meddelar ni Mia Hallqvist (mia.hallqvist@ifkkristianstad.se) på 

kansliet så ordnar hon det. Har ni andra kontantutlägg så tar ni med kvittot till Mia och får 

tillbaka pengarna. När ni vill ha kontoutdrag så kontaktar ni Mia. Redan idag går alla pengar 

från värdskap vid konserter, grill etc. in på det kontot.  

 
Pengarna i lagen ska omsättas så att aktiva spelare får nytta av pengarna. Ex på aktiviteter är 

cuper, ledaravgifter på cuper som lagen själva får bekosta, träningsläger, sociala aktiviteter 

eller annat som gagnar gemenskapen i laget. Övriga frågor hänvisas till Anna Olsson 

anna.olsson@ifkkristianstad.se,  070-8184141 

 

Kioskverksamheten 

Vid ungdomslagens matcher 

Varje lag har en egen kiosk på plats. Det finns bord att använda i förrådet. Vinst från 

försäljningen går till laget. Det är viktigt att kunna erbjuda bra alternativ som frukt, 

bullar eller korv och inte endast godis. På Slättäng (i förrådet) finns det en nyckel till en 

container bakom skolan där vi slänger skräp efter kioskverksamhet etc.  I Fröknehallen finns 

mailto:mia.hallqvist@ifkkristianstad.se
mailto:Jonas.jonsson@ifkkristianstad.se
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en kiosk på plats med full utrustning utom bestick, tallrikar och glas, och försäljningsvaror. 

Nyckel finns i kassaskåpet i förrådet. Självklart städar ni kiosken när ni använt den. Där finns 

också container vid skolan.  

Vid seniormatcher 

F/P05 kommer att ansvara för kioskverksamheten vid IF:s hemmamatcher och förser själva 

sin kiosk med varor. Spelarna från laget torkar vid matcherna och agerar värdar, separat 

information finns, vid frågor kontakta Anna Olsson (anna.olsson@ifkkristianstad.se) 

 

Rabatter, kläder, sjukvårdsmaterial etc. 

Matchkläder 

Alla spelare i lag som spelar matcher, dvs från lag F/P12 Kvitterar ut ett matchställ (byxor 

och tröja) som ska lämnas tillbaka till IFK via ledarna i laget om man slutar att spela eller 

informeras om att kläderna ska lämnas in. Frågor hänvisas till Anna Olsson 

(anna.olsson@ifkkristiastad.se) 

Rabatter Intersport 

Spelare och ledare har rabatter på Intersport framförallt gällande handbollsrelaterat 

material. Det kommer även inköpsdagar där inköp av träningskläder beställs och extra 

erbjudanden från Intersport. Visa medlemskortet vid inköp. Eventuella frågor hänvisas till 

Anna Olsson (anna.olsson@ifkkristianstad.se) 

Förmåner till ledare 

Som ledare i IFK så får du möjlighet att se alla IFK:s matcher.  

Matchpiké och träningströja erhålles av klubben, overall kan köpas till ett rabatterat pris, 

info kommer i utskick. Föreningen står för omkostnader för två ledare/lag vid cuper 

sanktionerade av föreningen.  

Utbildningar och omkostnader i egen regi eller via svenska handbollsförbundet betalas av 

föreningen. Alla utbildningar sker i samråd med Anna Olsson. Eventuella frågor hänvisas till 

Anna Olsson (anna.olsson@ifkkristianstad.se,  070-8184141) 

Sjukvårds och övrigt träningsmaterial 

Träningsmaterial som västar, koner etc. beställs via Anna Olsson. Det finns ett lager av tape, 

kylpåsar etc. på kansliet som kan hämtas av ledare. Beställs genom Anna Olsson. 

 

 

 

 

mailto:anna.olsson@ifkkristianstad.se


   
 

 

 
9 

Respektive lags uppgifter 

Nedan finns de större uppgifterna i lagen. Övriga uppgifter finns i separat dokument 

Värda 

Det är lag F/P 05-12 som värdar, dvs. säljer 50/50-lotter i Arenan vid A-lagsmatcher. Se info 

på annan plats. Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

Trygghetsvandringar 

Alla ungdomslagen deltar. 2-3 personer/lag. Mer info finns i kalendern och på annan plats. 

Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

Torka 

Det är förstaårs A-ungdom (i år födda-04) som torkar golvet vid A-lagsmatcher. Det är fyra 

spelare/tillfälle och de får låna kläder på plats. F/P05 torkar vid IF-matcher/Damer A. 

Eventuella frågor hänvisas till Anna Olsson anna.olsson@ifkkristianstad.se,  070-8184141 

Fanbärare 

Det är årgång -09 som är fanbärare kommande säsong. IFK:s killar och tjejer är med och bär 

de flesta matcher, men föreningar runt omkring bjuds in för att också få uppleva 

stämningen. Det är matchkläder och inneskor som gäller. Mer info kommer till berörda lag. 

Eventuella frågor hänvisas till Mia da Silva (mia.dolores@bredband.net) 

Lagföräldrar 

Varje lag ska ha två lagföräldrar som är kontaktpersoner till sitt lag gällande allt som inte har 

direkt med träningar och matcher att göra till exempel värdskap, lottförsäljning, planlotter, 

planera julavslutning och att vara kontaktperson mellan sitt lag och föreningen. Uppgiften är 

att informera om de åtagande som laget har gentemot föreningen och fördela 

arbetsuppgifterna mellan föräldrarna i laget. Lagföräldrarna kommunicerar med Anna 

Lindström som är ansvarig för uppgiften.  

En av lagföräldrarna är dessutom lagets representant i föräldrateamet där både Anna Olsson 

och Anna Lindström deltar. Föräldrateamet träffas vid ca tre tillfällen/säsong. Meningen är 

att utveckla föreningen även utanför handbollsplanen så att vi fortsätter att vara en förening 

där spelare och föräldrar trivs. Vi byter erfarenheter mellan lagen, ser framåt mot nya mål 

samt organiserar julavslutning, ungdomsinmarsch mm. Meningen är inte att lagföräldrarna 

ska göra allt i sina lag utan fördela arbetsuppgifterna så bra som möjligt. Eventuella frågor 

hänvisas till Anna Lindström 

 

 

 

mailto:Jonas.jonsson@ifkkristianstad.se
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Cuper  

Cupguiden 

Se bilaga,  

Alla cuper utom Åhus Beachhandboll anmäler lagen sig själva och meddelar Anna Olsson. 

Betalning av cuper sker via Sportadmin. Ledare/lagföräldrar i lagen lägger själva upp 

anmälan/betalning.  Eventuella frågor hänvisas till Anna Olsson 

(anna.olsson@ifkkristianstad.se,  070-8184141) 

Beachhandboll 

Alla anmälningar/avanmälningar SKA ske via Anna Lindström. Då kan vi avboka och boka 

utan avgifter. Bokas och betalas via Sportadmin. Förfrågan till lagen om antal lag sker redan i 

nov/dec för att få en så låg kostnad som möjligt. Eventuella frågor gällande bokning av lag 

mm. hänvisas till Anna Lindström och gällande betalning till Jocke Nygren. 

(joakim.nygren@ifkkristianstad.se, 0709-60 28 75) 

Matchfunktionärer 

Vid matcher för F/P07-F/P04 utbildas några föräldrar/lag till föreningsfunktionärer. Datum 

sätt i augusti/september. 

Skånes HF har gått ut med nya direktiv kring att det alltid ska finnas en matchvärd i hallen 

som ser till att allt går rätt till med föräldrar och kunna visa lagen till rätt omklädningsrum 

mm. Matchvärdsvästar ska finnas i alla funktionärsboxar ute i hallarna. Eventuella frågor 

hänvisas till Anna Olsson anna.olsson@ifkkristianstad.se,  070-8184141 

 

Förväntan på föräldrar/ledare/spelare 

Orangea tråden 

IFK arbetar efter Orangea tråden, http://ifkkristianstad.se/om-oss/orangea-traden .  

Positiv respons till domare, spelare ledare gäller för alla som på något sätt deltar i vår 

ungdomsverksamhet. Vi vill såklart vara Sveriges häftigaste förening även när det gäller 

bemötande och respekt både mot motståndare, domare såväl som mot gästande publik. 

 

Övriga gemensamma aktiviteter 

Julavslutning 

IFK har som tradition att årligen ha en gemensam julavslutning för alla lag från A-laget och 

nedåt i åldrarna. Lagen, med A-lagsspelare som lagkaptener blandas i alla åldrar och har 

tävlingar som sporrar samarbete, rörelse och glädje. De äldsta lagen tar hand om stationerna 

medan alla andra deltar och har kul. Lagföräldrar deltar i planeringen. Närvaron är 

obligatorisk för alla spelare och ledare. Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström  

mailto:anna.olsson@ifkkristianstad.se
mailto:joakim.nygren@ifkkristianstad.se
mailto:Jonas.jonsson@ifkkristianstad.se
http://ifkkristianstad.se/om-oss/orangea-traden
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Inmarsch 

Vid en match i början av vårsäsongen har ungdom som tradition en inmarsch på planen i 

samband med en A-lagsmatch. Alla spelare är klädda i sitt matchställ. Mer info och datum 

kommer senare. Eventuella frågor hänvisas till Anna Lindström 

 

Informationskanaler 

Postfack på kansliet 

Alla lagen har postfack på kansliet där all fysisk post hamnar. 

Mejl 

Så gott som all information kommer via mejl. Beroende på innehåll så adresseras infon till 

ledare/lagledare/lagföräldrar som ansvarar för att sprida infon vidare. 

 


