
 
 

PELADA – Omtanke, gemenskap och glädje! 

Ledarsamling- förberedelse 
 Samling 30 minuter innan passet! 

 Samtliga hjälper till att plocka fram materialet! 

 Genomgången börjar 15 minuter innan passet. Pelé ansvarar för tiden! 

 Pelé läser igenom i turordning Samba FA:s förhållningssätt, arbetsrollerna, förra 
veckans rapporter och dess lärdomar. 

 Pelé går igenom passets organisation,  

 Pelar ut arbetsroller. 

 Falcao kontrollerar och räknar materialet och kontrollerar eventuell lokal för 
skadegörelse.  

 Sedan går vi ut tillsammans! 
 

Uppstart och uppvärmning 
 Ta i hand och hälsa alla välkomna! Använd Samba FA:s språk portugisiska! Säg Bem 

vindo!, como que tá? – Välkommen! Hur är läget! Beleza! Bra! 

 Samtidigt som vi hälsar på deltagarna välkomna förbereder vi – planen, materialet 
och sätter på musiken. Försök komma igång så fort som möjligt! 

 Fördela deltagarna i eventuella åldersgrupper! 

 Håll inspirationstal, lär ut något portugisiskt ord, låt någon deltagarna visa egen eller 
Samba FA:s finter, kör sambauppvärmning, läs ringen! Kom ihåg att alla är välkomna 
att delta men det är valfritt! Ha koll på Ronaldinho rollen, att någon möter upp och 
hälsar nya deltagare välkomna.  

 Dela in i deltagarna i Brasilianska lag! Vi väljer lagen! Så fort du delat in ett lag låt de 
gå bort till ena målet med eller utan ledare! 

 

Matchspel  
 Låt alla spela lika mycket och fokusera på det vackra spelet, stämningen och 

spelkvalitén! Använd Olé, beröm enskilda deltagare och styr spelet med beröm? Var 
aktiv engagerad och en förebild!  

 Sträva efter att spelet skall vara så roligt och bra som möjligt! Läs av om det är rätt 
antal spelare, rätt matchtid, om ledare behöver förstärka ett lag, var förberedd på att 
fler deltagare kan komma, behöver spelet mer passningar, fart, dribblingar eller 
behöver vi lugna ner tempot, börjar deltagarna bli trötta m.m 

 Minst en ledare är med vilande lag, gör övningar och aktiverar deltagarna samt hälsar 
nya deltagare välkomna.  

 Minst än ledare ansvarar för matchen! Undvik att ha domare! 

 Som avslutning samling där deltagarna berömmer varandra vad som var bra. Dela ut 
dela ur Samba T-shirts. 



 

 
Ledarsamling - utvärdering 

 Utrustning och anläggning – Falcao kontrollerar lokalen, bollar, västar, koner, 
visselpipa, tidtagarur, musik, sjukvårdsväska, lokalen, lysen och toaletter.  

 Pelé styr utvärderingen! Vad gjorde vi? Vad var bra? Vad kan förbättras? Hur 
fungerade de olika arbetsrollerna? Hur fungerade organisationen? 

 Fyll i vid händelse incidentrapport och anläggningsrapporten! 

 Alla hjälps åt att lägga in materialet! 
 

Övrigt 
 Vi skickar aldrig hem någon deltagare!  

 Är en deltagare störande eller bråkar så får han vila och vara vid sidan av matchen 
tillsammans med ledare!  

 Vi arbetar inte efter att kväva problemen utan lösa det! Fråga om deltagarens 
nummer för att kunna följa upp händelsen under veckan vid en incident. 

 Vårt arbete är att stärka deltagarna och skapa positiva attityder vilket gör att 
deltagarna som är mest krävande är de viktigaste för oss. 

 Var aktiv, arbeta förebyggande och agera direkt för att förhindra incidenter.  

 Strävan är att träningarna skall vara så välbesökta som möjligt. Alla skall känna sig 
välkomna och de som är med skall tycka Samban är väldigt roligt med mycket 
vänskap. 


