
Instruktion Bollkalle uppdrag Team TG FF (Herrar Div 1) 

 

Instruktion till laget 
Lag förbinder sig att i samband med Team TG FFs matcher närvara med minimum 7st bollkallar, 

senast 45 minuter innan avspark.  

OBS! Kolla schemat så ni inte missar era tider! 

Instruktion till ansvarig förälder 
- Då ansvarig förälder inte kan kallas på motsvarande sätt som spelarna till bollkalleuppdraget 

är det respektive förälders ansvar att hålla koll när man är ansvarig för uppdraget (se schema 

för detta i separat bilaga), och på motsvarande sätt som för killarna så håller man som 

ansvarig förälder själva koll på ev byten. Dubbelkolla gärna dag före matchdag om ni bytt att 

den eller de ni bytt med har koll på bytet fortfarande. (Vi måste försöka se till i år att inte 

tränarna behöver rycka in och agera bollkallar eller ringa in nya bollkallar pga för få 

närvarande). 

- Var på plats i tid.  

- Samla ihop och räkna in bollkallarna 

- Ta kontakt med ansvarig hos TTG FF (finns oftast kring spelaringången till 

omklädningsrummen). 

- Hjälp killarna att samla ihop västar efter matchen. 

Ansvarig förälder bjuds självklart på fika i pausen. Hämtas i fiket.  

Tips! Samla in kontaktuppgifter till kallade bollkallar innan matchen och kontakta dem innan för att 

säkerställa närvaro. 

Instruktion till bollkallar 
- Se till att vara på plats i tid. Senast 45 minuter innan avspark. Tid framgår av kallelse. 

- Ev byten mellan matcher, håller ni reda på själva. Får ni en kallelse trots att ni anser er ha 

bytt bort matchen är ansvaret ert att säkerställa att rätt bollkalle får information om 

kallelsen. 

- Att i så hög utsträckning som möjligt använd era MSK-overaller (detta för att vi vill ju 

självklart marknadsföra MSK P03/P04). 

- Att efter lagens uppvärmning, samla ihop bollarna. 

- Att under matchen var alert och kasta in bollen, och hämta den ”bortsparkade” bollen. 

- Att efter matchen lämna igen västar till samma person som ni fick den av. 

I pausen bjuds även bollkallarna självklart på fika. 


