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Generellt 
Hälsorekommendationer  
Vi fortsätter att följa FHM & SvFF rekommendationer. Senaste beslutet från Svenska 
Fotbollsförbundet (SvFF) är att de (tränings-/) matcher som genomförs ska vara restriktiva med 
publik, max 50 personer. 
 
All publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbedes vid matcherna. Enbart de som är 
nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska vara 
på plats. Detta gäller både tävlings- och träningsmatcher. Omklädningsrummen skall vara låsta. 
Om man behöver gå på toaletten eller tvätta händerna så lånar man nyckeln till handikapptoaletten 
av era ledare. 
 
Som alltid – vid minsta sjukdomssymptom stanna hemma alt. skicka hem dem. 
 
Nytt konstgräs på Skinnaråsen  
Styrelsen har under en lång tid (sedan 2017) haft pågående månatliga diskussioner med 
kommunen. 2018 blev vi lovade utbyte av konstgräs, men detta drogs sedan tillbaka. 
Diskussionerna har nu under våren intensifieras och vi och kommunen har en samlad syn att 
Skinnaråsens konstgräs verkligen behöver bytas Vi hoppas nu få byta gräset efter årets säsong, 
dock är detta inte helt bekräftat från kommunen. To be continued…   
 
Självskattningsundersökning  
Vi kommer i september att skicka ut anonyma enkäter för att ta reda på vad våra barn, ungdomar, 
vårdnadshavare och ledare tycker om verksamheten. När ni har besvarat enkäten kommer vi att få 
en sammanställning över resultaten som sedan ligger till grund för att utveckla föreningens 
verksamhet. Om du vill veta mer om självskattningen hittar du både information och testenkäter på 
Svenska Fotbollförbundets hemsida, www.svenskfotboll.se/diplomeradforening. 
 
Det är väldigt viktigt att alla i klubben svarar (föräldrar svarar tillsammans med barn om de är för 
små att göra undersökningen själva) och fyll gärna på med kommentarer och förslag på 
förbättringar.  
 
Bingoförsäljning på Coop  
Den 5/9 kommer våra ungdomars försäljning av Bingolotto vid Coop att starta upp igen. Schema 
för detta kommer snarast att skickas ut. Rotebro Fotboll & Innebandy har denna aktivitet 
gemensam.  
 
För att det ska kännas och även vara tryggt så har vi vidtagit en del åtgärder såsom, användandet 
av handskar, ingen kontanthantering, samt hålla avstånd genom att inte aktivt springa runt och 
försöka sälja utan hålla sig vid lottvagnen. Vi rekommenderar även att man sitter utanför 
Coop/Willys när vädret tillåter.  
 
Lennart ställer upp några veckor till och kommer att sitta upp vid Coop på helgerna, en eller två 
dagar. Vi behöver dock säkra en god överlämning från honom till föreningen och vi söker med ljus 
och lykta efter någon som (mot ersättning) kan hjälpa till med det administrativa kring detta. Tveka 
inte att höra av dig till styrelsen om du är intresserad eller om du har tips på en bra kandidat?  
Vi har även fått hjälp av My Way Passerby byrån vid Rotebro Torg, som ska sälja lotter åt oss. 
 
 

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/8/svffs-riktlinjer--justering-gallande-publik/
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/8/svffs-riktlinjer--justering-gallande-publik/
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/
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Köp bingolotterna online! 
Det går även enkelt att köpa lotter på webben: 
https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=6001057 
 
Bemannings av cafét 
För att ha service till spelare och ledare så kommer öppna av cafét på Skinnaråsen. Dock i en 
betydligt mindre skala än tidigare. Vi kommer enbart att sälja via luckan och max 1 person i köket 
samtidigt och lokalen är stängd för gäster.  
 
I köket finns det plasthandskar som ska användas. Vi kommer enbart ha kaffe, te, dricka och 
snacks/fika i förslutna förpackningar. Enbart swish betalning kommer att accepteras.  
 
Bygg-gruppen 
Skinnaråsens byggnader är i behov av en ordentlig upprustning. Vi är tacksamma för det positiva 
respons vi fick vid förfrågan om hjälp med projektet. Inom kort kommer ett sammankallande möte 
till dem som sagt att de vill hjälpa till. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och hjälpa till?  
 
Håll Rotebro Rent 
Vi som förening vill bidra till att hålla vårt närområde, Rotebro rent. Vi får även kick-back och 
ekonomiskt stöttning från ett lokalt företag - Arkeologikonsult AB för att uppnå detta.  
Den 30 augusti kl 10 samlas representanter från varje lag vid Nya Rotebrohallen och hämtar 
soppåsar/plastpåsar till händerna/plockpinnar och går tillbaka till sina respektive lags fördefinierade 
städ områden. Vi går alla ut ca en timme och när vi kommer tillbaka så väntar pizza slice som man 
förtär tillsammans med sitt lag på lagom avstånd från de andra lagen.   
 
Fotbollens Dag 
Den 10 oktober planerar vi för Fotbollens dag. Vi kommer tillsammans se till att skapa en 
fotbollsfest även detta år. En del justeringar mot tidigare år kommer att göras med anledning av 
Covid-19. Mer information kommer senare.  
 
Live-sändningar 
Med anledning av covid-19, så har livesändningar av matcher ökat för att uppmana publiken att 
stanna hemma och ändå få följa sina barn/barnbarn etc utveckling. Vi har 3 st stativ för utlåning för 
att livesända matcher. Kontakta styrelsen@risff.se om du önskar låna ett och/eller om ni behöver 
hjälp med att komma igång med att live-sända matcher. Vi ser även över möjligheter för mobilt wifi, 
då detta är ett önskemål.  
 
Marknadsgruppen  
Vi behöver hjälp! Det finns fler än 1000 småföretag i Rotebro och många av dessa visar positivt 
resultat. Genom att sponsra RIS Fotboll, så får de även möjlighet att synas i närområdet och vi 
som bor i Sollentuna har lättare att få tag på lokal hjälp/varor när det behövs. Kan du tänka dig att 
göra något inom marknadsgruppen, det behöver inte vara stort och det blir garanteras kul så mejla 
styrelsen@risff.se. Eller om du vill veta mer vad det innebär att sponsra?  
 
Sommarskolan  
Årets sommarfotbollsskola ägde rum vecka 33 och blev en väldig succé. Vi slog deltagarrekord 
och vill rikta ett stort tack till dem för en väldigt rolig fotbollsvecka. Fotbollsskolans ledare var 
ungdomar från klubben och till dessa riktas också ett tack för en riktigt bra insats. 
 

https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=6001057
mailto:styrelsen@risff.se
mailto:styrelsen@risff.se
styrelsen@risff.se
styrelsen@risff.se
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Målvaktssatsning 
Ett initiativ att peppa och utbilda våra egna målvakter sjösattes innan sommaren. Det är Rotan-
fostrade A-lagsmålvakten Fredrik Jansson som håller i passen på torsdagar, och dessa har snabbt 
blivit mycket populära. Vi är mycket tacksamma för Fredrik insats, och hoppas att våra målvakter 
har roligt och blir ännu bättre mellan stolparna framöver. 
 
Kansliet stängt  
Tyvärr har Juhani blivit sjukskriven på obestämd tid. Vi hoppas på ett bra tillfrisknande och att vi 
snart får se Juhani på Skinnaråsen igen. Kanslimejlen kontrolleras av regelbundet. Vi får alla 
hjälpas åt och ha förståelse för situationen.  
 
Klädprofil RIS 2020/2021 
Klädprofilen som gäller och hur man beställer vi Errea finns upplagd under dokument på hemsidan: 
https://rotebroisff.sportadmin.se/docs/87/1606/Kl%C3%A4dprofil%202020.pptx 
 
Knattar 
Knatteskolan 
Knatteskolan startade den 23 augusti upp för hösten efter ett sommaruppehåll. De anmälda 
barnen och ungdomsledarna bidrog under vårens knatteträningar med mycket energi. 
Knatteskolans ledare utgörs av klubbens ungdomar och tillsammans med knattarna ser de till att 
fylla söndagsmorgnar med fotbollsglädje. 
 
Knattevinter 
I nuläget håller styrelsen på att arbeta fram konceptet “Knattevinter”. Det innebär att den yngsta 
åldersgruppen i knatteskolan, i år de födda 2014, kommer erbjudas knatteskola inomhus i vinter 
innan det nästa vår startar upp utomhus igen. Mer info om detta kommer senare! 
 
Damlaget 
Damlaget med sina cirka 20 spelare har precis haft säsongspremiär och det känns kul att 
matcherna även på seniorsidan har dragit igång, efter en mycket speciell vår. 
Träningsuppslutningen har under hela året varit riktigt bra och i laget samlas spelare med stor 
åldersspridning. 
 
A-laget Herr 
Den här säsongen är vi nykomlingar i division 5 Norra med vårt herrlag. Och vi fortsätter den förra 
säsongen påbörjade processen med att slussa in våra egna juniorer i A-laget. Under de inledande 
fyra matcherna så har den lojala och viktiga “veterankärnan” fått hjälp av cirka tio egna juniorer 
(16-18 år) vid varje tillfälle. 
Vi har fått en helt okej start på säsongen, och placerar oss i mitten av tabellen för närvarande. 
 
 
Vänliga hälsningar  

RIS Fotboll Styrelse 

Mathias Lühr, Stefan Bjernegård, Anders Dalerå, Tomas Remaeus, Angelo Constantine, Hilda 

Sandgren, Magda Sandgren,  Anders Falck, Eren Atli & Erika Rondal 
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