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Västerviks fotbollsförening F09 2022
Information till föräldrar till flickor födda 2009

•

MÅL: Vårt mål med fotbollsträningen är att det ska vara roligt och lekfullt. Vi tränar olika
färdigheter med boll och matchspel med fokus på att vara en bra lagspelare. Vårt
träningsupplägg utgår från Svenska fotbollsförbundets utbildningstrappa.

•

TRÄNINGSTIDER: Vi tränar tillsvidare på Gymnasiet på måndagar 18:15-19:45 och på
Breviksplanen 18:15-19:45. Någon gång i början på maj (återkommer när vi fått klartecken
att gå på Karstorp) tränar vi på vår hemmaplan Hyllan-9 på Karstorp. I år kommer vi att träna
två gånger i veckan, på måndagar och onsdagar kl. 18.30 – 20.00. Har man förhinder att
träna en av dagarna är man självklart välkommen den andra dagen, men det vore kul om så
många som möjligt kom på båda träningarna. Alla aktuella aktiviteter ligger alltid i kalendern
på vår hemsida: http://www.vasterviksff.se/start/?ID=181416

•

INFORMATION: Information kommer att ges via mejl till er föräldrar. Kortfattad och mer
brådskande information som berör många skickas också via SMS‐gruppen. På VFF:s hemsida
F09 finns också information som berör F09. Det är viktigt att ni meddelar oss om ni byter
telefon‐ och mobilnummer eller mailadress.

•

LEDARE: Joakim Nyman, Markus Fridell och Per Wallin.

•

VFF‐MODELLEN: Läs VFF:s policy för barn‐ och ungdomsfotbollen på vår hemsida
http://www.vasterviksff.se/dokument/?ID=33605. Vi tycker att det är viktigt att ni föräldrar
är insatta i hur vi tänker kring fotbollsverksamheten och att vi samverkar för att fotbollsspel i
VFF ska vara positivt och roligt för alla! De tjejer som var med på träningslägret fick ett
utskrivet exemplar och vi gick även igenom vad som förväntas av dom som spelare i VFF.

•

SERIESPEL: I år har vi valt att anmält ett lag till seriespel i serien F13 B2 Östergötland. Detta
pga. turbulensen som var gällande en ev. sammanslagning med IFK Västervik.
I Östergötland fungerar det så att man delas till att börja med in i en serie på våren. Höstserien utformas sedan på resultaten av vår-serien (för att få så jämna matcher som möjligt).
Det kan leda till att vi får andra motståndare på höstsäsongen.
Vi har i år hamnat i en serie med fyra Norrköpings-lag, Adas United, IK Waria, Smedby AIS
samt Svärtinge SK. Trots att vi spelar i en Östgöta-serie blir det inte så stor skillnad i den
totala reslängden jämfört med om vi varit kvar i en Smålandsserie då den bland annat
innehöll två lag från Öland samt ett från södra Kalmar län.
Matcherna spelas som 9 mot 9 (3 x 25 minuter) och alla tjejer som tas ut till match kommer
att spela lika mycket. Kallelser till match skickas ut knappt en vecka i förväg via mejl.
Spelschema hittas här: http://www.vasterviksff.se/match/?ID=181423

2022-04-17

HJÄLP FRÅN FÖRÄLDRAR
•

SAMÅKNING: Vi kommer behöva föräldrar som skjutsar tjejerna till alla bortamatcher (4 st.
på våren). Att skjutsa andras barn är ansvarsfullt och vi ledare uppmanar alla att köra med
gott omdöme, vara ute i god tid och följa trafikregler.

•

CAFÉSERVERING: Vid hemmamatcher kommer vi att behöva hjälp av några föräldrar med att
ordna en enklare caféservering (utrustning med mera finns i klubbhuset). Mer information
kommer.

•

TVÄTT AV MATCHSTÄLL: Efter varje match ska matchställen tvättas så snart som möjligt. Vi
återkommer med mer information senare.

•

FÖRSÄLJNING: Alla seriespelande lag ska hjälpa till med försäljning som ger behövliga
intäkter till lagkassan och klubben. Under 2022 är det vad vi känner till i dagsläget,
rabatthäften som ska säljas. Vi återkommer med mer information senare.

•

BOLL-LISOR: Vi kommer att vara boll-lisor vid damlagets hemmamatch mot Hjulsbro 9/10.
Det brukar vara 4–6 tjejer + några föräldrar som träffas på plats på Bökensved 45 min före
matchstart.

•

MEDLEMSAVGIFT OCH TRÄNINGSAVGIFT: Avgifterna skickas ut till er via mejl. Betala
avgiften så snart som möjligt så att försäkringar med mera gäller. Medlemsavgiften är 500 kr
för spelare alternativt 900 kr för en familj. Från 10 års ålder ska spelarna även erlägga
träningsavgift på 500 kr per spelare.

•

KLUBBKLÄDER: Om man vill så finns det möjlighet att köpa VFF:s klubbkläder på Intersport.
Det är absolut inget tvång, men kan vara kul för klubbkänslan. Se mer och beställ på vår
hemsida http://www.vasterviksff.se/start/?ID=252638

•

KALLELSER: Det är viktigt att ni svarar på kallelser på utsatt tid.

•

SAMORDNARE: Vi behöver utse en ny samordnare i laget. I rollen ingår att ansvara för
lagkassa/lagkonto, samordna kioskbemanning och försäljningsaktiviteter. Samordnaren kan
även planera andra aktiviteter med laget såsom tex avslutningar. Samordnare behöver inte
vara en fotbollskunnig person. Hör av di till någon av oss ledare om du kan tänka dig att ställa
upp.

Kontaktuppgifter Ledare F 09
Joakim:
Markus:
Per:

jockenyman@telia.com
mackeone@hotmail.com
per.d.wallin@gmail.com

073‐048 86 41
070‐653 02 81
070‐213 04 76

