
Att tävla för Ängby SK 
Här nedan kommer de krav och direktiv som tagits fram om att tävla för Ängby SK. 

 

Inför tävlingar 

1. Alla som tävlar för Ängby SK reser till tävlingarna i Ängbys overall, inget annat. 

2. Alla i Ängby SK tävlar med aktuell tävlingsklädsel och inget annat. (Uppvärmning kan ske i sin sponsorklädsel) 

3. Vi ser alltid till att vi har godkända rack till tävlingarna. 

Under tävlingen 

4. En Ängby spelare har alltid modet att kämpa på varje match. 

5. OM en Ängby spelare spelar match hejar vi alltid på den spelaren. 

6. Vi visar alltid gott uppförande till alla.  

7. Vi har alltid god respekt till alla. 

8. Vi har inget gnäll eller dåligt uppförande under match. 

Detta är det stora och viktigaste delarna som vi i Ängby vill att varje spelare tar hänsyn till när man tävlar för Ängby 

SK och det är viktigt att de också följs. 

 

Följer man inte direktiven kan de få tråkiga resultat. 

Nedan här följer de konsekvenser som kan hända om inte följer Ängbys direktiv. 

1. Ingen korrekt matchklädsel = kan bli utdragen från tävlingsklassen/tävlingen. 

2. Dåligt uppförande kan ge avhopp under aktiv match eller i tävlingsklassen/tävlingen. 

3. För många gula kort under säsongen ger avstängning från tävlande av Svenska förbundet. 

4. Har man betetts sig riktigt illa kan man av Ängbys ledningsgrupp bli avstäng från att tävla. 

 

Vi i Ängby SK har alltid fått goda recensioner av folk runt om i landet och även internationellt att vi alltid varit goda 

spelare mot alla och att vi visar god respekt. Låt oss inte förstöra detta utan att vi kan vara en god vän mot alla 

spelare, föräldrar, ledare och coacher. 

 

När man också anmäler sig till en tävling gäller det också att betala i tid. 

I Ängby SK gäller det att betala innan den aktuella tävlingen startar. En försenad betalning resulterar i 

förseningsavgift, den ligger på 50kr per faktura. 

Alla betalningar sker in till Ängby SK på plusgiro: 152804-1 innan tävlingen startar. 

Ängby SK kollar nästkommande tisdag vilka som inte har betalat och sedan skickar ut förseningsavgifter. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Ängby SK 

 


