
LAGHANDBOK



” Det är inte VM i Fotboll... Det är större än så ” 



Inledning
Vi är väldigt tacksamma för allt ideellt arbete som lagledarna lägger 
ned för föreningen. Det är ett uppdrag som många trivs med och 
brinner för, men vi vet att det ibland kan vara en svår och otacksam 
uppgift. Denna handbok har tagits fram dels för att informera dig 
om dina obligatoriska uppgifter som lagledare och dels för att ge dig 
några goda råd om hur dessa kan utföras på bästa sätt.

Korpen Malmö Idrottsförening – din förening! 
Alla som spelar eller tränar i föreningen måste vara medlemmar. Även om de 
flesta medlemmarna tillhör ett annat lag än ditt eget, så tillhör vi alla samma 
förening. Det ligger i allas intresse att värna om föreningen och dess material 
och att främja gott kamratskap på och vid sidan av planen. Du är medlem i 
en förening med fina anor och värderingar. 

Korpen Malmö Idrottsförening har arrangerat fotbollsserier och cuper 
i Malmö stad sedan 1927. Detta gör att föreningen är en av de äldsta 
korpfotbollsverksamheterna i Sverige. Vi arrangerar både utomhus- och 
inomhusfotboll och vårt verksamhetsår sträcker sig från januari till december.  
Vi erbjuder även öppen och mixad fotbollsträning genom vår Måbrafotboll. 

I Korpen Malmö Idrottsförening platsar alla! 



” Energin som finns på Mellanheden när  
arenan är full med korpspelare är magisk.”  



Lagledarens ansvar
Varje lag måste ha en lagledare och helst även en vice lagledare för att delta 
i seriespelet. Det är lagledaren som tar emot all information och sköter 
all kommunikation med Korpen. Därmed är lagledarna otroligt viktiga 
nyckelpersoner för föreningen. 

Mycket information från föreningen skickas ut via mail och en aktuell 
mailadress till lagledaren är därför absolut nödvändig. Annars riskerar ditt 
lag att missa information om inställda matcher, viktiga datum etc. Det är 
också lagledaren som kontaktar kansliet vid w.o. eller flyttmatch. 
Det är på lagledarens ansvar att tillsammans med resten av laget utse en 
bra lagkapten för laget. Domaren kommunicerar ofta med lagkaptenen under 
matcherna, så att denne sedan ska kunna föra informationen vidare till övriga 
spelare i laget. Välj därför en person som kan kommunicera på ett bra sätt, 
såväl med domare som med motståndare, och som värdesätter fair play högt.

Inför och under serien är det på lagledarens ansvar att se till så att det egna 
lagets spelare kan reglerna. Tävlingsbestämmelserna finns på hemsidan. 
Vid eventuella oklarheter går det naturligtvis bra att vända sig till domaren, 
funktionärerna eller tävlingsledaren.

Det är lagledaren som anmäler laget och som under seriens gång registrerar 
eventuella nya spelare. Föreningen har vid anmälningstillfället ingen aning 
om vilken medlem vi tar in. Lagledaren har en viktig roll i att se till så 
att det egna lagets spelare förstår och följer föreningens värderingar och 
tävlingsbestämmelser.



”Vi är bäst när det gäller!  
22 raka förluster...”



Tips
Se till att fördela ansvaret mellan spelarna i laget. Att ta hjälp av en vice 
lagledare är ett gott råd. Coach- och lagkaptensrollen är andra viktiga 
funktioner, som med fördel kan innehas av andra personer än lagledaren. 
Om du lyckas förklara reglerna och varför vi har dem för spelarna i laget, 
kommer du sannolikt att få mer hjälp i ditt arbete.

På www.bokat.se kan du bilda en grupp, där du kan kalla laget till träningar 
och matcher. Du kan även bilda en facebookgrupp till laget, för att förenkla 
kommunikationen. 

Vad ingår i startavgiften? 
I startavgiften lagen betalar ingår följande: 
 • Medlemskap upp till 16:e spelaren
 • Planhyran
 • Domararvode 
 • Material
 • Priser
 • Löner till anställda
 • Slutspelscup för de lag som kvalificerar sig från seriespelet 
 
Vad ingår i medlemskapet? 
Medlemsavgiften är 100 kr och i detta ingår följande:
 • Rabatt när du beställer kläder hos vår sponsor PATRICK
 • Försäkring hos FOLKSAM
 • Rösträtt på våra årsmöten (för alla medlemmar som är 15 år eller äldre)
 • Möjlighet att sitta på förtroendevalda poster i föreningen

Vi vet att många lagledare inför eller under säsong lägger ut mycket pengar 
för laget, därför ger vi dessa tips:

När säsongen är slut eller i god tid inpå inför nästa så hör med laget vilka som 
ska fortsätta och gör upp en strategi för hur de kan betala in anmälningsavgift 
på en längre period innan betalningsdag. På så sätt blir det inte en stor summa 
som ska betalas på samma gång.

När du tar in pengar för startavgiften så ta gärna t.ex. 50 kr extra för att täcka 
oväntade kostnader likt flyttmatch eller w.o. De pengar som inte används till 
detta kan användas till att göra något roligt tillsammans.



”- Ibland undrar man vad man håller på med... 
Regnet öser ner... 3 plusgrader... Men allt är 
glömt när domaren blåser igång matchen...”



Försäkring
Ibland är olyckan framme och som medlem är du försäkrad hos Folksam för 
skador som skett efter den 1 januari 2014. Försäkringens villkor och övrig 
information om försäkringen hittar du på hemsidan. Skadeanmälan kan göras 
på webben eller via telefon på nummer 0771-960 960. För att underlätta vid 
skadeanmälan kan det vara bra att ha Korpens försäkringsnummer K65500 
till hands.
Det kan vara lämpligt att kolla upp och jämföra Korpens olycksfallsförsäkring 
med den försäkring du redan har via din hemförsäkring. 

Köpa sportartiklar av PATRICK
Föreningen har ett avtal med leverantören PATRICK vilket möjliggör för 
medlemmarna att köpa sportartiklar för 50% på ordinarie katalogpris. Dessa 
kan ni beställa genom en webshop dit ni får inloggningsuppgifter. I webshopen 
anges både det ordinarie och det rabatterade priset. Gå till www.sizeab.se, 
klicka på Korpen loggan som ligger uppe i högra hörnet på hemsidan. När ni 
kommer till inloggningssidan så hittar ni era inloggningsuppgifter. 

Service under året
•	Friskvårdsbidrag	
 Du kan få intyg på att du spelar hos Korpen och därmed få friskvårds-  
 bidrag från din arbetsgivare. 
•	Snabb	uppdatering
 Vi uppdaterar resultat, tabell, målskyttar samt gula och röda kort efter   
 varje match. Detta kan du följa på hemsidan.
•	Utlåning
 Vi har benskydd, fotbollsskor, målvaktshandskar, fotbollsstrumpor, västar  
 och matchtröjor till utlåning för att matchen ska bli av. I händelse av att  
 en spelare glömmer att ta med delar av sin utrustning är det alltså möjligt  
 att låna det som saknas. Denna service får naturligtvis inte missbrukas.   
 Varje medlem uppmanas att själv köpa det material som behövs för att   
 kunna medverka i aktiviteten.
•	Uthyrning	av	planen
 Mellanhedens IP kan hyras av medlemmarna till ett rabatterat pris för att    
 träna eller spela träningsmatcher. Kontakta kansliet om ni vill hyra.



”Vårt mål är att  vinna allt vi ställer upp i!  
Vårt mål är att bli ett historiskt korplag  

som alla pratar om... . ”



Registrering av spelare
Om du vill du ta bort en spelare från laget, kan du vända dig till kansliet fram 
till dagen innan seriestart.

När du ska lägga till en eller flera spelare gör du samma förfarande som 
när du anmälde laget. Om spelaren har varit medlem tidigare behöver du 
bara skriva in namnet och personnumret, resten av uppgifterna finns sedan 
tidigare i systemet. Det är viktigt att alla uppgifter som efterfrågas anges 
korrekt.

Det är inte tillåtet för en spelare att delta om den inte är registrerad. 
Motståndarlaget kan i så fall tilldömas segern och vid upprepade fall kan ditt 
lag bli diskvalificerat från serien.

Det är inte heller tillåtet för en spelare som är licensierad* att delta i våra 
arrangemang. Även här kommer motståndarlaget att tilldömas segern och 
ditt lag riskerar att diskvalificeras från serien.

Tävlingskommittén 
Vi har nolltolerans mot hot, våld och kränkningar i vår förening. Alla 
medlemmar och anställda ska kunna komma till våra arrangemang och känna 
sig trygga och kunna njuta av en glädjefull aktivitet. Detta är vår målsättning 
och vi arbetar för det genom tydliga och hårda regler samt genom att 
uppmuntra fair play och gott ledarskap.

I händelse av att en spelare eller ett lag inte uppträder enligt våra regler 
eller värderingar, finns det en tävlingskommitté (TK) som fungerar som en 
dömande instans. 
Kontakta tk@malmokorpenfotboll.com för eventuella klagomål. 

*Denna regel gäller ej i ungungdomsserien 16-25 år.



” Vi kom... Vi sågs... Vi förlorade... ”



Walk-over… 
Ingen uppskattar en walk over, men om ditt lag inte kan spela och måste 
lämna w.o. ska detta meddelas i så god tid som möjligt till angiven person på 
hemsidan. Tänk på att det andra lagets spelare har sett fram emot matchen, 
kanske ordnat barnvakt, gått tidigare från jobbet etc. och att det är väldigt 
otrevligt att få information om en w.o. på plats. 

Föreningen	har	tariffer	på	w.o. 

• En ”ren” w.o. kostar 600 kr. Detta innebär att laget har meddelat  
föreningen och motståndarlaget att de inte kan komma.

• En ”smutsig” w.o. kostar 1600 kr. Detta innebär att laget inte har  
meddelat föreningen eller motståndarlaget att de inte kan komma.

När ett lag lämnar sin andra w.o. diskvalificeras laget ifrån aktuell serie.

Avtal mellan laget och föreningen 
Lagledaren för varje lag ska inför seriestart skriva under ett avtal med 
föreningen, om de förhållningsregler som gäller under året. Lagen förbinder 
sig att följa dessa. I händelse av att förhållningsreglerna inte följs har styrelsen 
rätt att stänga av en spelare eller ett lag ifrån den aktuella serien.



” Så länge vi vinner är vi lyckliga... 
Förlorar vi så rasar världen ihop i 10 minuter... 

Sen är vi lyckliga igen... ”



Flyttmatcher
Det går bra att flytta en match. Detta ska meddelas i så god tid som möjligt 
till angiven person på hemsidan. Det lag som begär flytten faktureras en 
kostnad för detta beroende på när önskemålet ställs. Om båda lagen vill flytta 
matchen delar lagen på kostnaden. 

Föreningen	har	tariffer	på	flyttmatcher.

• Begärd flytt av match 14 dagar före ordinarie matchdatum kostar 400 kr. 
• Flytt av match senare än 14 dagar före ordinarie matchdatum kostar 600 kr.
• Flytt av match samma dag som ordinarie matchdatum kostar 800 kr.

Varför kostar det att lämna W-O eller begära 
flyttmatcher? 
Tarifferna för w.o. och flyttmatcher används delvis för att lagen ska få en 
”piska” att se till så att matchen spelas, av respekt för motståndare och 
anställda. Den största anledningen är dock att det innebär ett mycket stort 
merarbete för de anställda att kontakta lagen, hitta en ny speltid och att tillsätta 
domare. Det är alltså delvis en administrativ kostnad för det extraarbete som 
måste göras. Vår planhyra och funktionärskostnad är för övrigt densamma 
även om en match ställs in.

Arrangemangsgarantin
KMI har en arrangemangsgaranti för sina fotbollslag. Arrangemangsgarantin 
innebär att om lag kommer till aktuellt matchdatum och matchdomare uteblir 
eller om aktuellt matchdatum är felbokat betalas en ersättning ut på 1200 kr  
per lag i värdebevis ifrån PATRICK webshop.

Arrangemangsgarantin gäller också om ett lag drabbas av en smutsig w.o. 
Drabbas laget av en smutsig w.o så utbetalas arrangemangsgaranti på  
1200 kr i värdebevis från PATRICK webshop för det lag som blir drabbat.



Kontakt
Om du behöver komma i kontakt med kansliet så finns vi behjälpliga dag 
och kvällstid. 
mks@malmokorpenfotboll.com, 0707-54 56 50
Fler kontaktuppgifter hittas på: www.korpenmalmoif.se

Hitta till oss
Arenans adress: Mellanhedens Idrottsplats, Gyllebogången 5, Malmö
Buss: Linje 1 och 3 – Mellanheden, Linje 4 – Erikslust 
Planen ligger mittemellan Mellanhedsskolan och Slottsstadens skola. 
Kansliets adress: Hillerödsvägen 6 A, Malmö

Håll dig uppdaterad
Information om vad som är på gång läggs fortlöpande ut på  
föreningens facebooksida: www.facebook.com/malmokorpenfotboll
Håll utkik efter inbjudningar till framtida evenemang på föreningens  

Bestämmelser för KMI arrangemangsgaranti:
§ 1. KMI styrelse är suverän att bestämma när och om arrangemangs- 
 garantin skall betalas ut.
 Beslut om eventuell utbetalning görs på nästkommande styrelsemöte.
 Aktuell lagledare meddelas per e-post när beslut är taget. 

§ 2. Inställda matcher som kan härledas till personskada, närstående   
 dödsfall, eget dödsfall innefattar ej arrangemangsgarantin.

§ 3. Arrangemangsgarantin gäller ej vid en w.o som meddelats i god tid,  
 vid flyttmatch, dåligt väder samt matcher som blir inställda pga fel  
 bokningar från fritidsförvaltningens sida.


