
 

Såpabandy- 
turnering

På följande sidor finns en beskrivning och hjälp för att 
genomföra en såpabandyturnering på skolan. Låt 

eleverna bilda lag och möta varandra i denna roliga 
sport!

Ny Generation på Astradsskolan i Ljungby har haft en 
såpabandyturnering som årlig tradition några år. Det aktiverade 
många på skolan, både som spelare och åskådare. Priser man kunde 
vinna var klubbor, godis och Ny Generations NT-biblar.



Att göra-lista
Såpabandyturnering

Planering 
• Bestäm datum, tid och plats för satsningen 
• Be om lov från rektorn 
• Kolla av vilka i gruppen som kan närvara 
• Bestämma träff för förberedelser 
• Styr upp anmälan t ex 
 - Gör Google-formulär som anmälan 
 - Sätt en lapp på anslagstavlan i skolan där  
 man anmäler sig genom att skriva upp sig 
 - Välj ett anmälningssätt på   
 Facebook. T ex att man skriver i eventtråden 
 när man vill anmäla ett lag 

Marknadsföring 
• Skapa ett Facebook-event och bjud in alla på 

skolan 
• Sätt upp affischer/lappar på skolan 
• Använd skolans informationssystem för att berätta 

om satsning om ni får (t ex intern-TV) 

Förberedelser 
• Fixa innebandyklubbor 
• Fixa innebandybollar 
• Fixa presenning 
• Fixa såpa 
• Kolla upp var ni tar vatten ifrån. Finns slang? Behövs 

hinkar? 

• Fixa pris till vinnarna 
• Göra spelschema 
• För en eller flera tydliga skyltar där ni kan redovisa 

hur det går i matcherna under turnéringens gång. 
• Bestäm hur ni får ut informationen om vilka som 

ska spela. Skyltar med tider? Megafon? 
• Gör ett schema för dagen och se till att alla som ska 

hjälpa till har en kopia 
• Fixa något som det ena laget kan ha på sig under 

matcherna för att man ska se vem som är vilket lag. 
T ex band eller västar.

Bild till Facebook-event 
Innebandyklubbor 
Innebandybollar 
Såpa 
Presenning 
Vattenhinkar 
Pris till vinnarna 
Skylt som visar speltider 
Megafon 
Västar/band som skiljer lagen åt 

Vad behövs?


