
 

 
Information ifrån Stuvsta IF – Nr. 1 2020 

Vi vill hälsa alla våra spelare och föräldrar välkomna till ett nytt 
fotbollsår 2020. Här kommer ni nu få lite allmän information vad 
som händer i Stuvsta IF. Vi kommer även under året självklart 
påminna er om flera av dessa händelser och det kommer separata 
och mer detaljerade utskick till både ledare, spelare och föräldrar 
rörande flera av händelserna. 
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Hej alla spelare, ledare och föräldrar i Stuvsta IF!  

Vi har precis gått in i ett nytt spännande fotbollsår – som för Stuvstas del innebär fortsatt utveckling, glädje och 

kvalité.  

I styrelsen jobbar vi envist vidare med den mer administrativa delen av föreningens verksamhet. Just nu sitter vi 

bland annat med verksamhetsplanering för 2020, årsredovisningen för 2019, beställningar av en helt ny 

kollektion matchtröjor, värdegrundsfrågor, arbete med fotbollsförbundet och det lite större projektet att skapa 

möjlighet och förutsättningar för att anlägga ett tält och kunna spela fotboll inomhus året om. Det är ett kul, 

givande och krävande jobb som är otroligt intressant! Vi kommer att berätta mer om vad vi gör vid de stora 

föräldramötena i mars 2020.  

När det gäller tältet så har vi haft tre möten med politiker, den kommunala förvaltningen och de andra 

föreningarna. Stuvsta driver projektet tillsammans med Sörskogens IF, Segeltorps IF, Huddinge IF och Skogås-

Trångsunds FF. Framför oss har vi ett arbetsmöte där vi ska fundera över lämplig plats, kontakt med 

leverantörer, budget och avtal. Efter det träffar vi Huddinge kommun igen för att presentera våra alternativ. De 

besked vi har idag från kommunen är att de kommer att lägga konstgräs på Snättringe IP under 2021 och på den 

mindre planen vid Kräpplaskolan under sommaren 2020.  

Väl mött på Stuvsta IP!  

Johanna  

Ordförande i Stuvsta IF 

 
 

 

 

  



I Stuvsta jobbar vi konstant med att utveckla våra ledare för att skapa så rolig och kvalitativ träning 
som möjligt. Men vi jobbar också med att ge de spelare som tycker fotboll är det roligaste som finns 
möjlighet till att utvecklas utanför lagens egna träningar. Nedan är några tillfällen som vi 
rekommenderar att era barn går på. 

 
Tematräningar / Clinics 

Stuvsta IF kommer även detta år arrangera tematräningar, s.k. Clinics i samarbete med Svenska 
Fotbollsakademin (SvFA).  

21 och 28 mars arrangeras clinics på Stuvsta IP för spelare från Stuvsta IF födda 2007-2012. 

Träningarna leds av Svenska 
Fotbollsakademin. 
 

249 kr per tillfälle eller 449 kr för båda 
tillfällena. 

Detta är ett utmärkt tillfälle för 
spelare/barn/ungdomar att få träna med 
professionella tränare.  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Skills & Play Clinic - Utmana 

Lördag 28 mars 

10:00 - 12:00 

 

En spelinriktad clinic där vi tränar på 

spelarnas förmåga att vinna sin match i 

matchen utifrån olika situationer och lägen 

som uppstår i spelet. 

 

 

Säkra en plats här  
 

Skills & Play Clinic - Skott 

Lördag 21 mars 

10:00 - 12:00 

 

En spelinriktad clinic där spelarna får 

träna på att identifiera skottlägen, 

välja skotteknik och dra nytta av 

taktiska fördelar kopplat till olika 

avslutslägen i spelet. 

 

Säkra en plats här  

https://svfa.se/aktivitet/stuvsta-ip-28-mars/
https://svfa.se/aktivitet/stuvsta-ip-21-mars/
https://svfa.se/aktivitet/stuvsta-ip-paketet-21-och-28-mars/


 

Sommarfotbollsskola 

Årets roligaste veckor sker även i år under Vecka 25 (15/6 till och 
med 18/6) och vecka 33 (10/8 till och med 13/8). Då ligger årets 
sommarfotbollsskola på Stuvsta IP.  

Förra året hade vi över 320 spelare under dessa två veckorna. 
Åldrarna för årets fotbollsskola är spelare födda mellan 2006 – 
2013. 

Precis som tidigare är det måndag-torsdag som gäller och tiderna 
är 09.00-15.00. 

 

Deltagaravgiften är 1600 kr och då ingår lunch och mellanmål varje dag samt att varje deltagare 
erhåller en fotbollströja, shorts, strumpor, vattenflaska samt en fotboll.  

Vid anmälan för båda veckorna gäller 1600 kr för vecka 25 och 1300 kr för vecka 33. Man erhåller 
endast ett klädpaket (inkl vattenflaska och fotboll) för båda veckorna. I anmälan fyller ni i storlek på 
kläder samt ev. matallergier.  

 

 

 

Påsklovscamp  

I år erbjuder vi en påsklovscamp för de spelare som är hemma under påsklovet.  

Champions Camp - 
Målskytte 
 
6 - 8 april arrangerar 
Svenska Fotbollsakademin 
påsklovscamp på Stuvsta 
IP för spelare födda 2007-
2012. 
 
Temat för campen är skott 
och målskytte - inspirerat 
av kvartsfinallagen i 
Champions League 

 

 

Campen kostar endast 1695 kr och innehåller: 
- Tre heldagar fyllda av fotbollsträning 
- Träning med professionella instruktörer 
- Lunch och mellanmål 
- En profilprodukt från SvFA efter avslutad camp 
 

  

 

https://svfa.se/aktivitet/stuvsta-ip-6-8-april/
https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b521A060E-CB9A-4715-AF2F-48840E160672%7d


 

Cuper 

Cuper är utmärkta tillfällen att knyta ihop lagen och samtidigt få många matcher. Stuvsta kommer 
arrangera tre egna cuper. Stuvsta lag betalar bara ½ avgift, samt lag i Stuvsta IF har även möjlighet 
att hjälpa till samtidigt som man tjänar pengar till lagkassan. Cuperna som Stuvsta IF arrangerar är: 
 

• Stuvsta Deli Italia Cup - 1/5 

• Stuvsta Höstcup – 17-18/10 

• Stuvsta Indoor – 2-6/1 
 
Att åka på en sommarcup är ett av det roligaste minnen fotbollsspelare oftast har.  
Stuvsta har under flera år samarbetat 
med Dalecarlia Cup där vi förra året 
var hela 25 lag och Stuvsta IF 
subventionerade bussarna upp. 
Målsättningen är att även i år försöka 
åka många lag och skapa en härlig stämning.  
 
Diskutera gärna med era ledare vad för planer som finns kring cuper. Att tänka på är att inför/vid 
cuper behöver ledare ofta extra support ifrån er föräldrar, så fråga gärna också vad ni kan bidra med 
för att göra era barns upplevelse extra rolig. Det kan vara skjuts, ordna mellanmål, fixa sidoaktiviteter 
etc.  

Stuvsta Girls Camp 2020 

Stuvsta IF har under flera år arrangerat Stuvsta Girls Camp där vi har haft ett extra fokus på tjejerna i 
föreningen. Vi ordnar därför ett gemensamt läger i Kristinehamn för de äldre tjejerna i föreningen. I år 
åker t ex närmare 150 spelare med inkl. Stuvsta Damlag, Damjuniorer, F05, F06, F07 samt F08. 
Förutom att kunna ge bra träningsförhållanden för våra lag och stärka kvalitén, jobbar vi med: 

• Stärka samarbetet mellan åldersgrupperna. Generellt ser vi att tjejerna är färre inom fotbollen 
och ju äldre de blir så blir det svårare att få ihop lag. Därför är vikten av samarbete mellan lagen 
och åldersgrupperna vitalt för att tjejverksamheten ska må bra. Tjejerna ska få möjlighet att 
utvecklas och kunna hålla på så länge och så bra som möjligt.  

• Jämställdhet. Vi vill att tjejerna ska känna att föreningen satsar på oss och att de känner sig 
sedda (och får synas).  

• Skapa positiva förebilder. Förutom samarbete mellan åldersgrupperna vill vi skapa positiva 
förebilder. Att de yngre lagen ser äldre tjejer lyckas och har kul med fotbollen. Men också att de 
äldre får och tar ansvar gentemot de yngre tjejerna. Vi tror detta skapa positiva synergier och att 
fler tjejer håller på längre inom fotbollen, både som spelare och ledare.   

 

Se gärna länken ifrån förra årets Stuvsta Girls Camp 2019 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Htrwc1XSLP0 

  



Fotografering 

Lagfotografering är planerat till den 14, 16 samt 18 april. När detta är 
konfirmerat och vi har planerat in när respektive lag ska vara med, så kommer 
ni få en separat kallelse ifrån era ledare. 

 

Fotbollsavslutning 

Långt kvar, men årets fotbollsavslutning med diplom och 
prisutdelningar är redan bokad till den 15/11 i Huddinge 
Gymnasium. 

 

 

Värdegrundsansvarig 

Under 2018 och 2019 har vi som förening jobbat mycket 
med värdegrundsfrågor. Därför vill vi nu att alla lag utser 
en förälder som inte redan är ledare att ta på sig rollen 
som värdegrundsansvarig. Att skapa en sund och bra miljö 
för våra barn/ungdomar att spela fotboll i ser vi som klubb 
väldigt viktigt fråga och vi jobbar med dessa frågor hela 
tiden, men det kräver support av alla inom/runt klubben för 
att det ska bli riktigt bra.  

 

 

Årsmöte 
Var med och påverka Stuvsta IF – delta gärna på Stuvsta IF årsmöte. Det kommer 
ske 27 April på Stuvsta IP och det kommer skickas en separat kallelse till den. 
Föreningen söker alltid kompetenta personer som kan bidra till klubbens utveckling, 
oftast i roller där fotbollskunnandet är det primära. Så tror ni att ni skulle tillföra i 

Stuvsta IF styrelse, kontakta gärna kansliet.  

Stora föräldramötet 23/3 samt 26/3 

Vi har under flera år haft ett gemensamt informationsmöte och 
föräldramöte i Huddinge Gymnasium. Det kommer i år ske den 
23/3 samt 26/3. Vi kommer ha bokat klassrum till respektive lag. 
Så beroende vad era barns lag planer ser ut, så kommer troligen 
en inbjudan till ett föräldramöte något av datumen ovan. Där har 
ni även möjlighet att träffa delar av styrelsen, sportchefen och få 
information ifrån klubben.  

 

 

 



 

Byte av fotbollsklubb 

Det är inte ovanligt att spelare i olika åldrar vill provträna eller byta 
till en annan klubb av olika anledningar. Stuvsta IF har spelare som 
både kommer till oss, men också lämnar. Det kan vara känsligt och 
svårt att veta hur man ska agera vid dessa tillfällen, och vid fel 
hantering så skapar det onödiga spänningar. Därför finns det 
riktlinjer mellan klubbar hur man ska sköta detta och som ledare har 
att förhålla sig till och man oftast sköter ypperligt.  

I denna process har dock ni föräldrar även ett stort ansvar. Därför 
uppmanar vi föräldrar som har ungdomar som tänkt byta/testa ny klubb/lag att man visar respekten 
till de nuvarande ledare / klubben som lägger ned stor tid och engagemang för era ungdomar och är 
öppen och ärlig med eventuella flytt. Vi kräver detsamma av de spelare / föräldrar som söker sig till 
Stuvsta IF.  

Att byta klubb för framförallt unga spelare är oftast en stor sak, och svårare och mer utmanande än 
man oftast tror. Man hamnar i en ny grupp, ny tränare och lämnar oftast sina vänner. Och fungerar 
det inte i den nya klubben så är det alltid lättare att komma tillbaka om man varit öppen med flytten 
och skött det på ett snyggt sätt. Risken är annars att många ungdomar slutar i förtid vilket vi inte vill.  

Därför en del av de riktlinjer vi vill att man följer: 

• Alla provträningar/klubbyte ska ske utifrån spelarens egen önskan.  

• Vid provträning/klubbyte ska den första kontakten tas av spelaren eller spelarens målsman på 
eget initiativ.  All annan kontakt anses vara ett värvningsförsök.   

• Kontakt inför provträning/klubbyte ska följa följande ordning  
o Spelaren/målsman kontaktar nuvarande förening. 
o Spelaren/målsman kontaktar den ”blivande” föreningen.  
o ”Blivande” förening kontaktar den nuvarande föreningen.  

• Provträning genomförs  

• Vi rekommenderar att barn/spelare INTE byter klubb under pågående speltermin.  

 

Utdrag ur polisens belastningsregister 
Vi jobbar mycket efter konceptet Trygg Förening. Som en del av detta, så 
behöver alla ledare inom Stuvsta IF årligen lämna in ett utdrag från polisens 
belastningsregister.  

Cafeterian 

Många lag kommer under året att tilldelas en vecka där ni föräldrar måste 
bemanna cafeterian på Stuvsta IP.  Detta ger ingen ersättning till lagen, men är en 
oerhört viktig del för att vi som ideell förening ska kunna hålla ned våra avgifter 
och kostnader, men även kunna ge en service till alla lag/spelare/föräldrar som 
besöker Stuvsta IP. De äldsta och absolut allra yngsta årskullarna brukar befrias 
från detta då de antingen redan jobbat många år med detta eller där 
föräldragrupper ej hunnits riktigt bildats.  

 

 

 

 



 

Avgifter  

Årets avgifter (medlemsavgift och sektionsavgift) har skickas ut och som 
tidigare år så kan varje spelare hämta ut ett medlemspaket (t-shirt, shorts 
och strumpor) när avgiften är fullt betald. För att underlätta för er föräldrar 
har vi avsatt tre (3) helgdatum där ni kan hämta medlemspaketen och det 

är:  

• 16/2 09.00-12.30 På kansliet  

• 8/3 09.00-12.30 på kansliet  

• 19/4 09.00-12.30 på kansliet  

Självklart kan ni även hämta på vardagar när kansliet är bemannat. Spelare som inte betalt sin avgift 
i april får inte tas ut till matcher. 

Parkering 

Nya parkeringsregler gäller vid kommunens anläggningar. Huddinge 
kommun har ändrat reglerna för parkering utanför idrottsanläggningar. 
Som besökare följer du de anvisningar som finns på skylten på 
parkeringsplatsen. Avgiften betalas via sms eller en app (inte p-skiva) så 
du behöver en mobiltelefon. Så var noga så att ni slipper 
parkeringsböter.  

  

 

 

Kontakt 

Kansliets öppettider: 
Måndag 10.00-18.00, tisdag-fredag 10.00-16.00 
Ring gärna innan, ibland jobbar vi utanför kansliet. 

Semesterstängt mellan 29 juni - 3 Augusti 

Kansliets personal och kontaktuppgifter 

Kansliet: kansli@stuvstaif.se  

• Föreningskonsulent Bo (Bosse) Henriksson: 0707-424529, bosse.henrikson@stuvstaif.se 

• Föreningskanslist Madde Andreasson (deltid): 0707-424536, madde.andreasson@stuvstaif.se 

• Sportchef Robert Axén: 0702-591430, robert.mattssonaxen@stuvstaif.se 
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