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Dokumentet antaget av AUFs förbundsstyrelse - Södertälje den 13 april 2014 

 

Policydokument för idrottsturneringar 
 
Det här dokumentet är till för att reda ut vad som behöver göras inför en idrottsturnering, vem som 

ansvarar för det samt hur intäkter och kostnader fördelas mellan arrangörerna. Lokalföreningens 

kontaktperson är alltid ordföranden för Idrottsutskottet (IU). AUF är alltid ytterst ansvariga för hela 

arrangemanget. 

Detta dokument ägs av Assyriska Ungdomsförbundets Idrottsutskott (IU). Revision kräver 

förbundsstyrelsens godkännande. 

Turnering 
- Idrottshall. Lokalföreningen ansvarar för att boka en idrottshall/plats lämplig för idrotten. 

Idrottshall/plats bör bokas i god tid, gärna så snart turneringen godkänts av AUFs 

förbundsstyrelse. Kravet på idrottshall/plats är att tillräckligt med ombytesrum och duschar 

skall finnas till hands samt att det finns en läktare för åskådare. Lokalföreningen ansvarar 

för att idrottshall/plats har fungerande resultattavla, ljudanläggning och mikrofon. 

Lokalföreningen måste också i god tid se till att hallen har den utrustning som krävs för 

idrotten, exempelvis mål, sarg, nät etc. 

- Idrottsmaterial. Lokalföreningen ansvarar för att se till att lämpligt antal västar i minst två 

olika färger finns på plats under turneringen. Idrottsutskottet ansvarar för att se till att övrigt 

idrottsmaterial som kan tänkas behövas för sporten finns på plats. Exempelvis bollar, 

klubbor, tejp, etc. 

- Domare. Lokalföreningen ansvarar för att boka domare för idrotten. Det är viktigt att 

domarna är erfarna, har rätt domarutbildning och är kapabla att hantera eventuella 

situationer som uppstår. Idrottsutskottet ansvarar för att utse en eller flera personer som 

övervakar matcherna för att hjälpa domarna vid eventuella situationer. AUF står för 

eventuell ersättning till domarna. 

- Vårdpersonal. Idrottsutskottet ansvarar för att lämplig idrottsläkare finns på plats under 

turneringen. Lämpliga kandidater bör få en förfrågan i god tid, gärna månader i förväg. 

Vårdmaterial som kylspray & första hjälpen ska finnas tillgängligt under turneringen. Om 

vårdpersonal inte finns tillgängligt senast 3 veckor före en turnering är det IUs ansvar att 

meddela förbundsstyrelsen detta. 

- Pokaler. IU ansvarar för att inhandla pokaler till vinnare. Pokaler brukar generellt delas ut 

till 1:a, 2:a, bästa kille och bästa tjej. För priset bästa kille och bästa tjej ska kamratskap, fair 

play, gott uppförande och samarbetsvilja väga in i beslutet. 

- Priser. IU ansvarar för priser till vinnare. Priserna anpassas efter budgeten, både med 

avseende på värde och hur många lag som ska få priser. 

- Funktionärer. I god tid inför turneringen skall IU ha upprättat en lista med namn på de som 

är funktionärer under turneringen. Representanter från IU, lokalföreningen, AUFs 

förbundsstyrelse och kansli är lämpliga kandidater som funktionärer. Funktionärernas 

uppgift är att se till att turneringen flyter på smidigt, svara på frågor från deltagare/åskådare 

och allmänt vara till hjälp under turneringen. 

- T-shirts. AUFs kansli ansvarar för att t-shirts designas och trycks upp till funktionärerna 

under turneringen. Färdiga t-shirts med tryck skall finnas tillgängligt senast 1 vecka innan 

turneringen. 

- Cafeteria. Lokalföreningen ska stå med en mindre cafeteria med försäljning av frukt och 

dryck. Godis och sötsaker ska undvikas. Cafeterian finns tillgänglig under turneringen. 

Lokalföreningen står för både utgifter och intäkter. 
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- Frukost & lunch. Lokalföreningen ansvarar för att ordna med frukost & lunch till spelare, 

funktionärer och åskådare. Måltiderna samordnas med IU. Måltider för spelare och 

funktionärer ingår i anmälningsavgiften. Måltider kan säljas till åskådare för en mindre 

summa efter att samtliga spelare har fått sin del. Lokalföreningen står för kostnaden. 

- Spelschema. Idrottsutskottet ansvarar för att skapa ett lämpligt spelschema baserat på antal 

lag. 

- Övrigt. AUFs kansli ansvarar för att medta flaggor, roll-ups och övrigt material. 

Turneringen inleds alltid med assyriska nationalsången. 

 

Fest 
- Syfte. Festen anordnas i syfte för deltagare och åskådare under turneringen att ta del av 

assyrisk kultur, dans och musik. Festen anordnas lämpligt efter turneringen. Målgrupp är 

AUFs medlemmar i alla åldrar och därför är inte alkoholförsäljning och -konsumtion 

lämpligt i samband med festen. Om alkoholförsäljning ändå ska förekomma måste alla över 

18 år uppge legitimation i entrén och då få ett armband som används för köp av alkohol. 

Helrör får dock ej säljas. 

- Band. Artist och band bör bokas i god tid. Idrottsutskottet ansvarar för att bestämma och 

boka sångare. 

- Festlokal. Lämplig festlokal bör bokas i god tid, gärna månader i förväg. Storleken bör 

anpassas efter hur många deltagare man förväntar sig delta under turneringen. Lokalens 

storlek bör därför anpassas till vilken idrott turneringen avser och i vilken stad den hålls. 

Lokalföreningen ansvarar för att boka lämplig lokal i samförstånd med IU. Lokalföreningen 

står för hyran av lokalen. Biljettintäkter tillfaller lokalföreningen efter att kostnaderna för 

artist och band är betalt. I det fall biljettintäkterna inte räcker för att täcka kostnaderna av 

artist skall AUF stå för att täcka de kvarvarande kostnaderna. Målsättningen är att 

lokalföreningen inte skall behöva göra en ekonomisk förlust för festen. 

- Biljetter. AUFs kansli ansvarar för att biljetter designas och trycks upp till festen. Biljetter 

skall vara tryckta och tillgängliga senast 2 veckor före turneringen. 

- Tillstånd. Lokalföreningen ansvarar för att söka de tillstånd som krävs för festen. 

Exempelvis alkoholtillstånd. AUF skall meddelas när tillstånden godkänts. 

 

Transport 
- Bussar. Idrottsutskottet ansvarar för att boka lämplig busstransport baserat på antalet 

deltagare från olika städer. Bussar bokas efter behov. I vissa fall där det finns få antalet 

anmälda från olika städer är det mer lämpligt med bil eller tåg som transportmedel. Detta 

bokas i samsyn med AUFs kansli och berörda lokalförening. Hänsyn måste tas till om det 

finns lämplig chaufför. Lag som inkommer med sen anmälan kan inte garanteras transport 

till och från turneringen. IU i samarbete med AUFs kansli upprättar en anmälningslista med 

anmälda deltagare. Spelare och funktionärer har alltid förtur till bussplatser. 

- Bussansvarig. En ansvarig för respektive buss ska utses, helst från bussarnas startstation. 

Den som är ansvarig ser till att bocka av deltagare/åskådare och ta betalt från åskådarna. 

Busslistan måste nå de ansvariga senast dagen innan bussavgång. 

 

Ekonomi 
- Budget. AUFs förbundsstyrelse måste godkänna budgetomfattning för respektive turnering. 

Presidiet kan godkänna mindre justeringar av budgeten löpande. IU ansvarar för att alla 

utgifter inte överskrider budgetomfattning. Här behövs god kommunikation med 

lokalföreningen. 
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Marknadsföring 
- Sponsorer. AUFs kansli har i uppgift att söka sponsorer till turneringen. Lämpliga 

sponsorer bör inte ha en verksamhet som innefattar alkohol, hasardspel, pornografi eller 

annan typ av verksamhet som är olämplig för barn och ungdomar. 

- Reklam. AUFs kansli är huvudansvariga för att göra reklam för turneringen. 

Marknadsföringen bör inrikta sig via de kanaler som AUFs medlemmar finns; affischer till 

lokalföreningarna, AUFs hemsida samt andra närliggande hemsidor samt även via sociala 

medier som Facebook och Twitter. 

- Affisch. AUFs kansli ansvarar för att affisch designas och trycks upp inför turneringen. 

Designen bör vara klar senast två månader före turneringen för att man ska kunna använda 

den i marknadsföringssyfte både digitalt och fysiskt. AUFs kansli ansvarar för att skicka ut 

tryckta affischer både till lokalföreningen och till andra medlemsföreningar för lokal 

marknadsföring. 

 

Dokumentation 
- Dokumentation. Idrottsutskottet ansvarar för att utse en ansvarig för dokumentation av 

turneringen. Ansvarig ska se till att bilder tas både på turneringen & festen, och att en 

beskrivande text av arrangemanget skrivs. Bilderna och texten levereras till AUFs kansli 

snarast, senast tre dagar efter turneringen. Vid större arrangemang bör professionell fotograf 

hyras in för att säkerställa hög kvalitet. Senast en vecka efter turneringen ska kansliet ha 

bearbetat materialet och publicerat det på lämpliga kanaler (t.ex. Facebook och hemsidan). 

Lokalföreningen får också mer än gärna, om de har möjlighet, dokumentera arrangemanget. 

Om de gör det bör materialet skickas till AUFs kansli så snart det går. 

- Assyria TV. Kansliet ansvarar för att kontakta Assyria TV för att bjuda in dem till 

turneringen för dokumentation. 
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Checklista 

AUFs kansli 

 Designa affisch. 

 Skapa Facebook-event med affischen och bjud in folk till eventet. 

 Skicka brev/e-post till alla medlemsföreningar med information om turneringen. 

 Trycka upp affisch. 

 Skicka ut affisch till medlemsföreningar för marknadsföring. 

 Bjuda in Assyria TV till turneringen. 

 Söka sponsorer till turneringen. 

 Upprätta och uppdatera busslista med deltagare och åskådare. 

 Boka transport i samråd med Idrottsutskottet. OBS! Bekräfta datumet ett par veckor innan. 

 Designa festbiljetter. 

 Trycka upp festbiljetter. 

 Designa t-shirts. 

 Trycka upp t-shirts. 

 Köpa in alkoholarmband. 

 Fixa assyriskt material; flaggor, roll-ups etc. 

 Skicka busslista till respektive ansvarig. 

 Bearbeta dokumentationen och publicera det på lämpliga kanaler. 
 

Idrottsutskottet 

 Ta reda på budgeten för turneringen. 

 Upprätta ett dokument för att hålla reda på utgifter och intäkter. 

 Boka sångare. OBS! Bekräfta datumet ett par veckor innan. 

 Försöka skaffa idrottsläkare. 

 Säkerställa existens av idrottsmaterial, exempelvis bollar, klubbor, tejp m.m. 

 Boka transport i samråd med AUFs kansli och berörd förening. OBS! Bekräfta datumet ett 

par veckor innan. 

 Fixa priser. 

 Införskaffa pokaler. 

 Fixa spelschema. 

 Fixa kylspray & första hjälpen. 

 Upprätta en funktionärslista. 

 Styra upp ett funktionärsmöte dagarna innan turneringen för att informera och fördela 

funktionärsuppgifter. 

 Utse en ansvarig för dokumentation. 

 Utse en ansvarig per buss. 

 Leverera bilder och text till AUFs kansli. 
 

Lokalföreningen 

 Boka idrottshall. 

 Boka festlokal. 

 Söka tillstånd till festen och meddela AUF vid godkända tillstånd. 

 Säkerställa att mat och alkoholfri dryck finns tillgängligt under turnering och fest. 

 Se till att cafeteria finns i idrottshallen. 

 Boka erfarna domare. 

 Se till att västar finns till turneringen. 

 Se till att utrustning som behövs för idrotten finns tillgängligt. 

 Se till att resultattavla, ljudanläggning, mikrofon, etc. finns tillgängligt i idrottshallen och 

fungerar. 

 


