
Kimito sportförening  
INFO 2017  
  
Nedan finns info listat som påminnelse för de äldre lagen och som ny info för våra nya lag. 
Listan är inte uttömmande. Har ni något ni funderar över, tag kontakt.  
 
Fotbollssektion 2016 Lagrepresentanter 2016  
Ordförande, John Börman B-18, Robert Broman  
Vice Ordförande, Thomas Korsström F04, Christa Helenius  
Sekreterare, Dennis Lehtivaara F05, Dennis Lehtivaara 
Kassör, Heidi Wallenius F07, Heidi Pönni 
Licenser, Kristin Stenström P03/04, Jan Heinonen 
Domaransvarig, Thomas Korsström P05, Susanna Hellsberg  
Knatteliga ansvarig, Fred Nordell & P06, Johnny Karlsson 
Bosse Ahlgren P07/P08 Tom Karell 
Träning- och junioransvarig, Bosse Ahlgren  
SWU (South West United), Tom Karell 
 
Avgifter  
Sektionen står för följande: Bussresor matcher (hälften av bortamatcherna i distriktsserien), 
speldräkt, hall-/planhyror, träningsmaterial som bollar, koner m.m., diverse skolningar (bidrag 
skall sökas), turneringsbidrag kan sökas, domaravgifter (distriktsserie),  
Om en spelare deltar i SWU eller Haavi verksamhet på frivillig basis betalar spelaren själv de 
kostnader som uppstår. Blir en spelare uttagen till distriktslag eller landslag står sektionen 
för kostnaderna.  
 
Sponsorering  
Lagen får ha egna sponsorer. Företagens tryck får inte komma på spelskjorta eller 
spelshorts. Då ni gör sponsoravtal skall ni vara i kontakt med sektionens sponsoransvariga. 
Sektionen har några större sponsorer som bidrar hela vår verksamhet.  
 
Haavi  
Haavi verksamheten sköts av distriktet och är en uttagning till ett senare distriktslag.  
 
SWU (South West United)  
För mera info: Tom Karell 
 
Lagkonton  
Allt som har med lagens bankkonton att göra, nya konton, användarrättigheter m.m. 
kontakta styrelsen och Anders Nordell.  
 
Turneringsbidrag  
Turneringsbidrag kan sökas med blanketten på hemsidan. För att ansökan skall godkännas 
och pengar skall betalas in på lagets konto, bör vi få den till sektionen senast en månad före 
ni vill att pengarna skall kunna lyftas. Turneringsbidrag är 200€/år/lag.  



 
Ansvarsfördelning  
Lagledningen kommer överens om hur ansvarsfördelningen ser ut i varje lag. På träningar 
och matcher bör det finnas minst två från lagledningen på plats.  
Sektionen föreslår följande ansvarsfördelning:  
Tränare: ansvarar för träningsupplägget, genomförandet av träning, i princip all coachning.  
Lagledare: sköter det praktiska, beställer bussar, domare, kontakten utåt, ser till att 
lagreglerna samt föreningsreglerna följs, ger arbetsro åt tränaren, sköter det ekonomiska ifall 
det inte det finns en ekonomiansvarig (sektionen rekommenderar en ekonomiansvarig)  
Service: ansvarar för att det finns det material till matcher och träningar som behövs, ser till 
att serviceväskan alltid är uppdaterad, assisterar på träningar och matcher. 
 
Övrigt  
agen skall göra upp spelregler som tränare, spelare och föräldrar är medvetna om. Reglerna 
bör följas.  
 
Distriktet ser till att det finns domare för serierna D-12 och äldre. De yngre seriernas domare 
ordnar laget.  
 
Kimito sportförenings juniorfotboll profilerar sig som en förening för hobby och fostran 
verksamhet.  
 
Behövs det nycklar, kontakta Ludde. Varje lag bör ha en L-nyckel och en 45:a. Föreningens 
klubbstuga med bastu är till förfogande för lagen.  
 
Uppdatera era hemsidor på ksf.sporttisaitti.com  
 
Bosse Ahlgren fortsätter som Fortum-tutor.  
 
Sektion uppmuntrar spelarna, lagledningen och föräldrar att gå och se på öns 
representationslags hemmamatcher!  
 
Sektion har en strikt nolltolerans då det gäller användning av rusmedel vid lag 
sammankomster (träningar, matcher, matchresor, turneringar m.m.). Tobaksrökning i 
närheten av spelarna bör undvikas.  
 
Informera spelarna och deras föräldrar att man bör meddela tränaren vid frånvaro. 


