Fryshuset Baskets riktlinjer kring
deltagande i turneringar
U11 är första säsongen ett lag i föreningen åker på turnering.
Antal turneringar per säsong
U11
U12
U13
U14
U15

1 turnering/läger* per säsong
1-2 turneringar/läger* per säsong
1-2 turneringar/läger* per säsong
2-3 turneringar/läger* per säsong
3 turneringar/läger* per säsong

*RM och föreningens lovverksamhet ej inräknat
Antal ledare/lag
Föreningen står för avgiften för 1 tränare/lagledare per lag.
Minst 8 spelare/lag för ett lag ska delta i en turnering.
U11-U12
Minimum 2 ledare/lag
U13-U14
1 ledare på 10 spelare
Avgifter och anmälan
Intresse att delta i turnering skickas till marjen.lindeberg@fryshuset.se för att
godkännas samt registreras av föreningen.
Laget står själva för anmälningsavgift. Anmälningen till turneringen sker när
kostanden för anmälningsavgift är föreningen tillhanda.
Laget samlar in avgift för varje spelare gällande cup kort och resor, och står för
eventuella övriga avgifter eller övriga kostnader som kan tillkomma.
Föreningen anmäler alla lag till turneringar samt sköter inbetalning av avgifter. Hela
summan för samtliga spelares cup kort och resor betalas in till föreningen vid ett
tillfälle, och kopia på betalningen ska skickas till marjen.lindeberg@fryshuset.se med
tydlig beskrivning om vad den gäller. Plats i cupen kan inte garanteras om
inbetalningen inkommer efter angivet sista inbetalningsdatum.

Inbetalning görs till PG 155340-3 med beskrivning om lagets namn samt vad
betalningen avser.
Ex. F05 Södermalm, Göteborgs Festivalen
Övrigt
Vi reser och bor tillsammans, med Fryshusets lag, i samband med turneringar.
Inbjudningsturneringar
Tränare/lagledare tillåts själva tacka ja till eventuella inbjudningsturneringar efter
godkännande från föreningen.
Coacher, lag och spelare i Fryshuset Baskets förväntas följa nedanstående:
Speltid:
Vi toppar ALDRIG på matcher i seriespel eller på turneringar. En rättvis fördelning av
speltid mellan spelarna ska ges, vi vinner INTE på bekostnad av någon spelare
speltid.
En vinst är ALDRIG viktigare än spelarnas välmående.
Gör en hållbar plan (gameplan) innan match/turnering för hur du ska rotera dina
spelare.
Värdegrund:
Vårt ledarskap ska vila i Fryshusets värdegrund, mål & vision använd detta som en
kompass för ert ledarskap.
Vi representerar Fryshuset och vi coacher har ansvar för att spelarna är delaktiga i
vad det innebär att vara ett Fryshuset-lag och Fryshuset-spelare och hur vi, spelare
och coacher förväntas agera.
Ledare och coacher i Fryshuset Basket ska uppträda som föredöme och ge våra
spelare en positiv upplevelse av idrott, erfarenhet och lärdomar för livet.

