
 

 
Information ifrån Stuvsta IF – Nr. 2 2020 

Så har vi kommit en del in i fotbollssäsongen. Fokus har av 
naturliga skäl inte varit hela tiden varit på fotboll. Nu har vår 
verksamhet kunnat fortgå med vissa justeringar, till skillnad ifrån 
andra delar av samhället som drabbats mer. Detta informationsbrev 
är tanken att ge er en sammanställning av matnyttig information 
och vad som händer i Stuvsta IF, samt ge lite bakgrund till olika 
beslut som vi tar/tagit i föreningen.  
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Hej alla spelare, ledare och föräldrar i Stuvsta IF!  

Så har säsongen 2020 nu kommit nästan halvvägs – och helt klart har det varit en säsong som 
präglats av den pågående pandemin. Vissa delar av verksamhet har kunnat fortgå relativt ostört eller 
med endast små justeringar, medan andra delar har det skett större förändringar på. 

Viktigt för vår verksamhet och som vi varit glada för, är ju att myndigheterna har fortsatt gett oss 
förtroende att spela barn- och ungdomsmatcher, men också att Folkhälsomyndigheten också betonat 
att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, samt att idrott och träning ska därför fortsätta. Detta är viktiga 
ledord när vi tagit olika beslut inom föreningen, men självklart också vad våra berörda förbund som 
klubben tillhör.  

I våra ledord i förening så har vi orden Kvalité, Glädje och Klubbkänsla. För mig är det väldigt 
centrala ord och som vi försöker få att vår verksamhet genomsyras av. Självklart är det viktigt att våra 
spelare känner glädje på träningar och matcher, men jag tror starkt på för att de ska ha roligt så 
kräver det att deras träningar genomsyras av utveckling och kvalité, men även att man tillhör en 
grupp / lag därav klubbkänsla.  

Och för att detta ska fungera har vi alla en viktig roll, allt ifrån våra fantastiska ledare, styrelse, vi på 
kansliet men framförallt Ni som föräldrar. Bara genom att intressera er i ert barns fotbollsaktivitet, 
genom att vara nyfiken i vad de gjort på träningen, hur det gått etc höjer barnet. Sedan kan ni även 
stötta ledarna med enklare saker som att svara på kallelser, få barnen i god tid till träningarna och 
med mat i magen eller försöka hjälpa till där det är möjligt.  

Väl mött på Stuvsta IP!  

Robert  

Klubbchef i Stuvsta IF 

 
 

 

 

  



Stuvsta IF har fortsatt valt att bedriva träningsverksamhet och spela matcher med utgångspunkt från 
de direktiv och riktlinjer som klubben får från myndigheter och förbund. De enda lagen & spelare som 
inte får spela matcher (men får träna) är våra seniorer (senior räknas i detta fall all som är född 2001 
eller tidigare). Förutom att vi får bedriva träningar och matcher, så är det viktigt att poängtera att 
myndigheter fortsatt rekommenderar att: 
 

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. 

• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. 

• Folkhälsomyndigheten gick även den 18/5 specifikt ut och gav klartecken till lägerverksamhet  

 
Detta är viktiga rekommendationer som gör att vi anser att beslutat att fortsätta vår verksamhet och 
det vi gör är viktigt. 
 
Vi har dock ofta fått frågan om vad som gäller kring regeln om att offentliga tillställningar med 
fler än 50 deltagare inte får hållas.  
För det första räknas inte spelare, ledare och funktionärer in i detta antal. Och för att en match ska 
räknas som offentlig tillställning är om arrangören har som syfte att ha publik. Viktigt att poängtera är 
att varje match räknas var för sig dvs föreningar kan ha flera matcher igång samtidigt på en 11-
manna plan. 

Hur tänker Stuvsta IF runt träningar då det verkar vara ganska många spelare samtidigt på 
plan?  

Det kan se ut som ganska många spelare runt Stuvsta IP, framförallt vid skiftet av träningstider. Men 
Stuvsta IF ska inte ha mer än 4 lag som tränar på plan samtidigt. Räknar vi i snitt att varje fotbollslag i 
Stuvsta IF ca 25 spelare var på en träning så blir det 100 spelare. Med tanke på att vår 11-manna 
plan är ca 7.000 kvm stor så har i teorin varje spelare ca 70 kvm var att röra sig på. Detta har vi även 
tagit i beräkningen när vi tog beslutet att genomföra årets fotbollsskola. 

Vad gör klubben för justeringar eller gjort? 

Trots ovanstående har vi gjort justeringar för att trots det undvika smittspridning i största möjligaste 
mån. Det innebär bland annat: 

• Fotbollsskolan v 25 & 33 kommer genomföras. Dock har fotbollsskolan v.25 fördelats på två 
olika idrottsplatser för att minska trängsel (se separat sektion om fotbollsskolan). Justeringar 
på luncher, mellanmål och samlingar kommer ske. 

• Vi rekommenderar att matcherna genomförs utan publik i största möjligaste mån 

• Spelare ska byta om hemma innan och efter aktivitet dvs undvika omklädningsrummen 

• Allmänna rekommendationer att hålla avstånd, inga ”high-fives” eller handskakningar 

• Fotograferingen av lag har skjutits på. 

• Cafeterian är öppen, men med begränsade öppettider (fre-sön) och med begränsat utbud  

• Hang-out för ungdomar har lagts på is till hösten. 

• Stora föräldramötena i mars samt Deli Italia Cup den 1/5 var vi tvungna att ställa in 

 

Och kom ihåg: INGEN ska spela eller delta i verksamheten om man har symptom! 

 

 

 



 

Fundamentet i vår verksamhet ligger i att utbilda & utveckla våra spelare i fotboll. Och grunden i det 
arbetet sköts naturligtvis av våra ideella ledare, men vi försöker i detta arbete även lyfta in externa 
resurser. Både för att de kan ge en dimension som vi själva kanske inte har, men också för att vi 
anser att det är bra för spelare att höra en annan röst ibland, samt att det kan ge inspiration till ledare 
också. Nedan är lite vad som klubben försöker jobba med för att höja kvalitén, både för spelare och 
ledare. Detta är inte tänkt som en fullständig lista, och det är ett arbete som utvecklas över tid, men 
lite så ni får en uppfattning vad som pågår:  

• Clinics med SvFA. Stuvsta IF använder Svenska Fotbollsakademin (SvFA) för att ge 
möjlighet för spelare att lära sig något nytt i olika fokusområden tillsammans med SvFA. 

• Påsklovscamp. Vi arrangerade, i samarbete med SvFA, en påsklovscamp i år. Detta för att 
ge spelare som var hemma under påsken en möjlighet att utvecklas under professionella 
ledare. 

• Fotbollsskolan. Detta sker varje år, och fokus är på glädje men där vi jobbar med kvalité 
genom att vi försöker stärka upp utbildningen av våra unga ledare samt ta in äldre erfarna 
ledare. 

• Egna arrangerade cuper. Vi arrangerar 3 olika cuper under året. Även om det är öppen för 
andra föreningar samt våra lag faktiskt kan anmäla sig till andra föreningars cuper, så har vi ett 
större antal egna lag i våra egna cuper och till ett reducerat pris. Utan dessa skulle antal cuper 
våra lag deltar i förmodligen minska. Cuper är ett utmärkt utbildningssteg för våra lag och 
spelare. Under cuper får lag flera matcher mot externt motstånd, man får som lag umgås 
under en hel / del av dag etc vilket fostrar spelare både fotbollsmässigt och socialt. 

• Fysträningar – Medfit. Klubben arrangerar och har använt sig av Medfit för fysträning och 
erbjudit det till lag över 12 år att träna.  

• Fysträningar – eget gym. På Stuvsta IP har vi ett minigym som spelare / tränare kan utnyttja. 

• Praktiskt Tränarskap. Vi har under de två senaste säsongerna tagit in SvFA för att arbeta 
med praktiskt tränarskap och vi har utbildat närmare 50 ledare i detta. 

• StFF/SvFF ledarutbildningar. Det finns officiella kurser som Svenska Fotbollsförbundet och 
Stockholms Fotbollsförbund arrangerar. Detta pushar vi våra ledare att gå, och klubben står 
för kostnaderna. 

• Intern introduktionskurs för nya ledare. Varje år tillkommer nya frivilliga, ideella ledare som 
börjar i klubben. Även om man har spelat fotboll eller spelar fotboll själv så kan det vara en 
utmaning att ta hand om 20 nya spelare i grupp, oftast väldigt unga. Vi ger lite stöd på vägen i 
detta arbete för att enkelt komma igång. 

Detta är ett axplock av aktiviteter vi genomför inom klubben. Men som sagt var, detta är ett arbete vi 
hela tiden jobbar med för att våra spelare, ledare och klubben ska utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommarfotbollsskola 

Som vi nämnt tidigare, så genomför vi fotbollsskola även i år. Som 
vanligt är det veckan 25 och 33.  

På grund av pandemin är vecka 25 redan blivit fullbokad och för att 
vi ska kunna ge så många som möjlighet av våra medlemmar att 
delta, så har vi bokat Sörskogens IP. Tyvärr har det inneburit att 
våra äldsta ungdomar (Födda 2006-2008) kommer träna och spela 
på Sörskogens IP, medan de yngre årgångarna går kvar på 
Stuvsta IP. 

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

Att observera är att även om vecka 25 är redan fullbokad så finns det några få platser kvar vecka 33. 
Anmälan kan ske nedan:  

 

 

 

Årsmöte 
Var med och påverka Stuvsta IF – delta gärna på Stuvsta IF årsmöte. På grund av 
rådande omständigheter så har Stuvsta IF’s årsmöte som var inplanerade till 27 April 
på Stuvsta IP inställt. Nytt datum är den 8 juni klockan 19:00 i Kungklippeskolans 
matsal. Föreningen söker alltid kompetenta personer som kan bidra till klubbens 
utveckling, oftast i roller där fotbollskunnande inte är det primära. Så tror ni att ni skulle 

tillföra i Stuvsta IF styrelse, kontakta gärna kansliet.  

På grund av rådande Corona läge önskar vi förhandsanmälan senast 2 juni om ert deltagande och 
det kan göras på följande email adress: kansli@stuvstaif.se 

 

Cafeterian 

Att cafeterian 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, känner de flesta till. Men vad många inte 
känner till, är att för att vi (och Huddinge Basket) ska kunna bedriva vår verksamhet på 
Stuvsta IP så finns det vissa krav som klubbarna måste uppfylla gentemot kommunen. 
Detta sätter bl a vissa villkor i när klubben måste ha cafeterian öppet eller inte.  

Det gör att vi som förening inte kan stänga, eller ha öppet hur vi vill. Vi har nu 
begränsat öppettiderna, och trots att försäljningen gått ned kraftigt under Covid-19 så ger det fortsatt 
ett överskott som kan betala delar av vår övriga verksamhet.  

Det är därför vi fortsatt har cafeterian öppen, även om det verkar motsägelsefullt att vi samtidigt inte 
vill ha publik till våra matcher. Även att tänka på är att cafeterian är inte bara till för vår 
publik/medlemmar, men även bl a dansförening Move & Huddinge Basket medlemmar och gäster. 

 

 

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b521A060E-CB9A-4715-AF2F-48840E160672%7d


 

Som de flesta kanske vet, så är Stadium tillsammans med Adidas en  

våra största samarbetspartner. De är våra leverantörer av utrustning och 

material till klubben och våra lag. Och i deras butik i Kungens Kurva så har 
Stuvsta IF en egen sektion där man kan köpa till kläder och material.  

Men vad få känner till är att man numera kan beställa föreningens kläder via 
www.stadium.se/foreningar och få det hemskickat till sig. För lag som vill göra en större beställning till 
lagen så sköts det via /www.stadiumteamsales.se/ och laget behöver en egen login. Kontakta 
kansliet för att få det. 

Trygg förening 
Stuvsta IP är en naturlig samlingsplats för många ungdomar. När inte Stuvsta IF har träningar och 
matcher, så pågår mycket spontanfotboll vilket vi tycker är fantastiskt kul. Tyvärr har det, framförallt 
under påsken, skett vissa incidenter runt IP. Även om det sker utanför tiderna när Stuvsta IF har 
verksamhet, så har vi aktivt börjat jobba med kommunen och vaktbolagen att öka säkerheten runt IP 
så att det kan fortsatt vara en naturlig samlingsplats för fotboll och våra ungdomar, och där man 
samtidigt kan känna sig trygg.   

 

 

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 

• Klubbchef/sportchef Robert Axén: 0702-591430, robert.mattssonaxen@stuvstaif.se 
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