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Att anordna en klassturnering 
 

I början av säsongen (eventuellt tidigare): 

1. Sätt datum för turneringen  

• Det är lättare att rekrytera nya medlemmar om turneringar är i början av säsongen 

2. Boka hallen  

• Hitta ett datum som passar bra in med klubbens övriga evenemang 

3. Informera och kolla med andra föreningar (idrottsföreningar, kyrkor, fritidsgårdar) för att 

evenemang inte ska krocka med turneringen 

4. (Valfritt): Rekrytera ledare som kan ansvara för besök på idrottslektioner för att sprida 

information 

• Beroende på hur er klubbsituationen ser ut finns här olika lösningar men man kan använda 

studenter eller elitspelare om man har tillgång till det. Vid tidsbrist för att hålla i 

idrottslektioner kanske ni kan åka ut och informera alla klasser på skolorna 

5. Inled kontakt med idrottslärare på tänkta skolor för att boka eventuella lektioner och besök 

• Givetvis blir det bäst resultat om ni lyckas besöka alla aktuella klasser men har man 

begränsat med tid rekommenderar vi att besöka de yngsta klasserna. Är turnering för åk 4-6 

så lägger ni fokus på att besöka åk 4. De behöver inte bara mest stöd, utan på detta sätt har 

alla elever fått besök efter 3 år. 

6. Utse de grupper som ska vara funktionärer 

• Vanligtvis är det alla som är äldre än gruppen som deltar. Ni kan aldrig ha för många 

funktionärer. 

7. Informera ledare och spelare i föreningen om klassturneringen. Information både för dem som 

ska delta och de som ska vara med som funktionärer. 

  

2 månader före turneringen: 

1. Spika formen för turneringen 

• Ta fram olika lösningar för olika scenarios (se spelschema längre ner) 

• Kom fram till vilka priser som ska delas ut (se priser längre ner) 

2. Marknadsförning - reklam i lokalblad och på sociala medier 

• Använd klubbens medlemmar som levande reklampelare 

3. Skapa anmälningsformulär 

• Smidigast är att använda Google Drive eller liknande tjänst 

• Information som vi frågar efter: Lagnamn, namn på deltagarna, telefonnummer till ansvarig 

förälder, mail till ansvarig förälder, skola, klass, övrigt 

• Sista anmälan två dagar innan turnering för att ni ska hinna göra spelschema 

  

2-5 veckor före turneringen: 

1. Gör skolbesök för att informera och hålla i lektioner 

• Skolbesöken behöver formas utifrån nivån på klassen ni träffar. Givetvis kan ni gå fortare 

fram om ni träffat klassen året innan.  

• Prioritera klasser som är nya i turneringen, exempelvis åk 4 i mellanstadiet 

2. Funktionärsschema 
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• Det som behövs är följande: 

o Hallchef, gärna flera 

o Planansvariga, poäng och hjälp med regler 

o Kioskbemanning 

o Fotograf 

o Ansvarig för att registrera de lag som kommer  

o Folk för prisutdelning 

o Funkionärer som förbereder hallen 

o Medelmmar till Info-hörna (där deltagare som är intresserade att börja träna er idrott 

kan få hjälp) 

o OBS:  efter turneringen hjälper alla funktionärer till att återställa hallen 

3. Kontakta tidning och press 

  

Sista veckan: 

1. Sista-minuten reklam  

• Vissa klasser eller årskurser har ibland väldigt få eller inga lag anmälda, det kan vara så 

enkelt att de glömt eller tappat bort länken. Kan ni identifiera dessa brukar det vara enkelt att 

påminna dem för att de ska anmäla lag. 

• Extra skyltning med affischer är effektivt sista veckan som påminnelse. Inte ovanligt att 

barnen glömmer bort vilken dag som är sista anmälan. 

2. Spelschema 

• Hur spelschemat ser ut beror givetvis på hur många lag som anmäler sig. På mellanstadiet har 

vi ofta haft en spelklass per årskurs i Level 4 och sen en spelklass i Level 5 för alla årskurser. 

På högstadiet har vi haft en klass för Level 4 och en för Level 5. 

• Vi använder oss av ett spelschema där alla matcher är bestämda på förhand så vi slipper 

skapa nya spelschema för slutspel under kvällen. Alla möter lika många lag men alla möter 

inte alla. Den som får ihop mest poäng vinner men vi lägger inte så stor vikt vid resultatet. 

Mer fokus blir på andra typer av priser och på mellanstadiet har vi pris till bästa utklädnad, 

bästa lagnamn, flest lag från en klass och fair play.  

• Spelsättet brukar exempelvis vara 10 minuter match och två minuter paus innan nästa match 

drar igång 

3. Info till deltagare 

• Ett infomail till alla som ska delta om starttid och avsluting och tillgång till kiosk.  

• Alternativt kan ni också skicka ut info på sms 

  

Samma dag/dagen innan turneringen: 

1. Skriv ut eventuella papper som krävs 

• Protokoll 

• Info om hur man hittar till era Sociala medier 

• Regler 

• Plannummer 

2. Förbered en plastficka till varje lag med deras spelschema samt regler. Lägg gärna i några 

fribiljetter till elitmatcher eller annat som är bra reklam. 

3. Förbered hallen för turneringen 
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Under turneringen: 

1. Registrering 

• Det ska vara tydligt var man ska registrera sitt lag och hämta sin plastficka 

2. Samling för alla lag 

• Regelgenomgång och övrig information som är viktig för deltagarna 

3. Matchstart - musiken tystnar 

4. Matchslut - musiken startar  

5. Prisutdelning - exempelvis; bästa utklädnad, bästa lagnamn, Fair Play etc. 

6. Avslutning 
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