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Föreningen 
 

Vi är Bollnäs kommun och Hälsinglands största fotbollsförening! 

Varje år aktiverar föreningen ca 700 medlemmar, gamla som unga. Föreningen strävar bland 

annat efter en bred och kvalitativ ungdomsverksamhet som ger utrymme för välutbildade, 

positiva och kreativa fotbollsspelare. Den målsättningen innebär också att stora delar av 

föreningens seniorlag försörjs med egna "produkter". 

Säsongen 2021 har vi 12 ungdomslag igång i seriespel, varav fem är flicklag. 

Vi har fyra seniorlag varav två är damlag. 

Föreningen är aktiv i "Integration Genom Föreningslivet" som är ett projekt som Bollnäs 

Kommun och Flyktingverksamheten drog igång 2013. Projektets syfte är att öka inkludering 

och mångfald i samhället. 

Bollnäs Lilla Champions League är en del av projektet som föreningen drivit sedan 2016 och 

som fortsätter under 2021. Intresset har varit mycket stort och cirka 170 barn och 30 ledare 

är involverade. 

Vi fortsätter även med Bollskoj för barn 4 – 7 år. 

Bollnäs GIF Fotboll vill vara en förening som är inkluderande och öppen för alla ur ett 

mångfaldsperspektiv, alla ska kunna delta i föreningens verksamhet oavsett bakgrund. 

Välkommen! 

  

Historik 
 

År 1895 bildades Bollnäs Gymnastik- och Idrottsförening (Bollnäs GoIF). Föreningen tillhör 
landets äldsta och genom åren har dess verksamhet bestått av skidåkning, bandy, 
backhoppning och fotboll. 

Länge utgjorde idrottsgrenarna sektioner i den gemensamma föreningen men så småningom 
upplöstes paraplyorganisationen.  

Idag representeras föreningsfärgerna av de enskilda föreningarna Bollnäs GIF 
Bandyförening (Bollnäs GIF/BF) och Bollnäs GIF Fotbollsförening (Bollnäs GIF/FF). 

  

http://www.giffarna.com/
http://www.giffarna.com/


Styrelsen 
För föreningens administrativa arbete ansvarar ytterst styrelsen, enligt årsmötets beslut om 
val. Vid föreningens årsmöte utses dessutom ett antal kommittéer, som har att bistå styrelsen 
inom respektive ansvarsområde. Utöver detta tjänstgör en anställd kanslist vid föreningens 
kansli, vid Sävstaås IP. 
  
Styrelsen 
Kenneth Carlsson 
Ordförande 
070-341 96 67 
hffkc@hotmail.com 
  
Micke Henriksson 
Vice ordförande 
070-326 20 83 
michael.henriksson@supermarket.ica.se 

 

Tony Croon 
Ekonomiansvarig 
070-672 03 80 
tonycroon@hotmail.com 
  

  
Melinda Dalin 
Sekreterare 
072-204 10 18 
melinda.dalin@gmail.com 
  
Pontus Westh 
Ledamot/ungdomsansvarig pojkar 
070-6779783 
Pontus.westh@helsingenet.com 

Kirsi Löfström 
Ledamot 
070-6275434 
kirsilofstrom@hotmail.com 
 
Josefin Andersson 
Ledamot/ungdomsansvarig flickor 
070-6220012 
jozzan9@hotmail.com 
 
Johan Sköld 
Ledamot 
  

070-3810482 
Johan__skold1993@hotmail.com 
 
Roland Cedergren 
Ledamot 
070-2068467 
roland.cedergren@hotmail.com 
   

  
 

Adjungerade: 
Peter Hägg 
Adjungerad 
070-201 01 47 
peter.hagg@svenskafonster.se 
  
  
Peter Edlund  
Adjungerad 
070678 52 16 
peter__edlund@hotmail.com 
 
Gustav Häggeborg 
Adjungerad 
073-066 98 15 
filzur@hotmail.com 
 

 
 
Valberedning 

Peter Edlund (ordf.) 
070678 52 16 
peter__edlund@hotmail.com 
 
Gustav Häggeborg 
073-066 98 15 
filzur@hotmail.com 
 
 

  
 

 
 
  
    
    

 
  

  
  
  

mailto:jozzan9@hotmail.com


Policy 
 

Bollnäs GIF FF arbetar efter Svenska Fotbollförbundets- och Hälsinglands Fotbollförbunds 
framtagna riktlinjer. 
 
Fotbollens spela lek och lär 
 
Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan 
 
Så spelar vi 5 mot 5 
Så spelar vi 7 mot 7 
Så spelar vi 9 mot 9 
Så spelar vi 11 mot 11 
 

Stadgar 
 

http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/Stadgar%20BGIF%202020-02-18.pdf 

 

Avgifter 
 

Medlemsavgift 100 kr gäller för alla. 
 
Deltagaravgift  
7 - 10 år 250 kr 
11 - 13 år 700 
14 - 18 år 900 kr 
Senior 1100 kr 
 
Lilla Champions League  
150 kr (inklusive medlemsavgift) 
 
Bollskoj  
Endast medlemsavgift 100 kr 
 
Anmälan görs via hemsidan ”Bli medlem”   
http://www.bollnasfotboll.se  
  

http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/spela_lek_och_lar_LR.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/Spelarutbildningsplan%20-%20sammanfattning%202.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/S%C3%A5%20spelar%20vi%205%20mot%205%202018%20h%C3%A4fte%20PDF.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/S%C3%A5%20spelar%20vi%207%20mot%207%202018%20h%C3%A4fte%20PDF.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/S%C3%A5%20spelar%20vi%209%20mot%209%202018%20h%C3%A4fte.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/S%C3%A5%20spelar%20vi%2011%20mot%2011%202018%20h%C3%A4fte.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/docs/719/16815/Stadgar%20BGIF%202020-02-18.pdf
http://www.bollnasfotboll.se/


Utbildning 
 

Ledarutbildning 

Utbildning — Hälsinglands FF (svenskfotboll.se) 

Tränarsidan för Svensk fotboll - Förening och aktiva 

SISU Idrottsutbildarna 

 

Spelarutbildning 

Hälsingemodellen — Hälsinglands FF (svenskfotboll.se) 

SISU Idrottsutbildarna 

 

Förbundsinformation 
 

Förbundsinfo — Hälsinglands FF (svenskfotboll.se) 

 

FOGIS 
 

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är ett system som tas fram av Svenska 
Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten. 

FOGIS hanterar bland annat: 

• Administration av serie och cupspel 
• Elektronisk domarrapport 
• Domartillsättning 
• Landslagsadministration 
• Licens och spelarövergångar 
• Administration av utbildningar 
• Debitering 

 

Länk FOGIS 
 

Fogis föreningsklient - Förening och aktiva (svenskfotboll.se) 

  

http://halsingland.svenskfotboll.se/utbildning/
https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://halsingland.svenskfotboll.se/halsingemodellen/
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://halsingland.svenskfotboll.se/forbundsinfo/
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/administration/fogis/


Praktisk info  
 

Lagorganisation 
 

Utdrag belastningsregistret ska visas upp av alla ledare (fr 15 åå) som tränar barn och 

ungdomar (upp till 18 åå). Ledaren själv beställer utdraget, visas sedan för Berit på kansliet.  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

 

Tränare/ledare upp till och med F/P 12 
 

Meddela kansliet alla uppgifter om befintliga ledare för uppläggning i SportAdmin. När nya 

ledare tillkommer, meddela kansliet.  

Spelare som varit med tidigare finns inlagda i SportAdmin. Nya spelare anmäler sig via 

hemsidan, ”Bli medlem”. 

Inloggning till SportAdmin fås från kansliet. 

Ladda ner SportAdmin app för ledare. Informera även föräldrar/vårdnadshavare om 

SportAdmin medlemsapp. 

Logga in och bekanta sig med SportAdmin. 

Se till att alla som tränar finns inlagda på SportAdmin. 

Utskick till laget görs via SportAdmin. 

Skicka kallelser träning/match via SportAdmin. 

Lägga upp aktiviteter i SportAdmin.  

Närvaroregistrera efter varje träning och match i SportAdmin. Viktigt för att klubben ska få 

rätt LOK stöd, finansierar bl a plan/hallhyror, bollar, matchkläder m m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/


Tränare/ledare från och med F/P 13 och äldre 
 

Meddela kansliet alla uppgifter om befintliga ledare för uppläggning i SportAdmin. När nya 

ledare tillkommer, meddela kansliet.  

Spelare som varit med tidigare finns inlagda i SportAdmin. Nya spelare anmäler sig via 

hemsidan, ”Bli medlem”. 

Ladda ner SportAdmin app för ledare. Informera även föräldrar/vårdnadshavare om 

SportAdmin medlems app. 

Inloggning till SportAdmin fås från Berit. 

Logga in och bekanta sig med SportAdmin.  

Se till att alla som tränar finns inlagda på SportAdmin. 

Utskick till laget via SportAdmin. Skicka kallelser träning/match via SportAdmin. 

Lägga upp aktiviteter i SportAdmin. 

Närvaroregistrera efter varje träning och match i SportAdmin. Viktigt för att klubben ska få 

rätt LOK stöd, finansierar bl a plan/hallhyror, bollar, matchkläder m m. 

 

  



FOGIS från och med F/P 13 

 
https://www.svenskfotboll.se/495bc4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lag

g-till-spelare-och-ledare-med-roll-i-ett-lag.pdf  

https://www.svenskfotboll.se/493cf4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/an

mala-lag.pdf  

https://www.svenskfotboll.se/4ae613/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lag

g-till-spelare-och-ledare-till-en-match.pdf 

https://www.svenskfotboll.se/4ae620/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/gor

a-en-matchandring.pdf  

Utse kontaktperson för laget. Kontaktpersonen får alla utskick från fotbollsförbundet.  

Kontakta kansliet för inlogg till FOGIS. 

Logga in och bekanta sig med FOGIS. V b kan kansli kontaktas för kortare genomgång. 

Se till att truppen är rätt inlagd.  

Inför matcher – lägg in aktuell matchtrupp. 

Skriv ut och ta med laguppställning till match. 

Hemmalag rapporterar matchresultat i FOGIS. 

Meddela kansliet eventuella spelarövergångar. 

  

https://www.svenskfotboll.se/495bc4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lagg-till-spelare-och-ledare-med-roll-i-ett-lag.pdf
https://www.svenskfotboll.se/495bc4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lagg-till-spelare-och-ledare-med-roll-i-ett-lag.pdf
https://www.svenskfotboll.se/493cf4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/anmala-lag.pdf
https://www.svenskfotboll.se/493cf4/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/anmala-lag.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4ae613/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lagg-till-spelare-och-ledare-till-en-match.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4ae613/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/lagg-till-spelare-och-ledare-till-en-match.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4ae620/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/gora-en-matchandring.pdf
https://www.svenskfotboll.se/4ae620/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/fogis/gora-en-matchandring.pdf


Kansli, domare, anläggningar, försäljning, bollkallar, matchvärd m m 
 

Kansli: Berit Persson, kanslist, 070 - 211 40 13, kansli@bollnasfotboll.se 
 
Domaransvarig: Jonas Persson, 070 - 003 77 76, jpersson02@gmail.com 
 
Anläggningar: Solrosen, Sävstaås, Brånan – vaktmästare 0278 - 250 86. Höghammarhallen -

vaktmästare 0278 - 251 74.  

Bokning av plan/halltider: Kontakta kansliet. 

Nycklar: Brånan kodlås, B-plan/C-plan kodlås, Solrosen nyckel. Kontakta kansliet för mer info. 

Återbud träningstider: Höghammarhallen, meddela vaktmästare direkt 0278 - 251 74. Övriga 

planer, meddela kansliet. 

Bokning av plan vid hemmamatch:  Kansliet bokar. Viktigt att alla matcher är inlagda i Fogis så 

snart plats, dag och tid är fastställt. Om ändring av tid – ändra direkt i Fogis. Plantid för match 

bokas efter informationen som är inlagd på Fogis. 

Matchvärd: Ska finnas på plats vid hemmamatch. Ordnas av lagen själv. 

Bollkallar: Schema görs upp av ansvarig. Lag blir tilldelade dam- och herrmatcher. Ansvarigt 

lag ordnar själv med eventuella ersättare. 

Kläder: Klubben står för matchtröja. Övriga klubbkläder kan beställas och köpas via Intersport 

klubbshop. https://team.intersport.se/bollnas-gif-ff 

Försäkring: Folksam – ingår i medlemskap. Vid skada kontakta Folksam. 

Inköp: Kontakta kansliet. 

Sjukvårdsmaterial: Finns på kansliet. 

Försäljning: Under vår- och höstsäsong ex Ravelli, New Body. 

Foto, sociala medier: GDPR gäller. Blankett för godkännande av publicering. 

Publiceringsmedgiva

nde_BollnasGIF.FF.docx 

Hälsodeklaration: Som ledare att ha som stöd vid ev olycksfall eller sjukdom. 

 

HÄLSODEKLARATIO

N.docx  

 

  

mailto:kansli@bollnasfotboll.se
mailto:jpersson02@gmail.com
https://team.intersport.se/bollnas-gif-ff


Kontakt 
 

Kontakt 

 

 

 

 

Bollnäs GIF FF 
Frelugavägen 2 
821 30 Bollnäs 
070-211 40 13 
kansli@bollnasfotboll.se  

Bankgiro: 953-4603 
Swish: 1235021878 
Organisationsnummer: 886500-9511 
Föreningsnummer: 27544-15 

mailto:kansli@bollnasfotboll.se

