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Välkomna! 
 

Varmt välkomna till en ny fotbollssäsong med mycket glädje, svett och gräsfläckar! I år tar vi 

steget från Fotbollsskolan till ett lag – Västerviks FF P13. Vårt huvudsakliga mål med 

fotbollsträningen är att det ska vara roligt och lekfullt, samt att så många som möjligt ska vilja 

spela fotboll så länge som möjligt. 

 

Det här utskicket går ut till alla som inte aktivt avanmält sig från fortsatt deltagande i 

föreningen. Om du vet med dig att ditt barn inte kommer att spela fotboll i VFF den här 

säsongen så var vänlig och hör av dig till oss så plockar vi bort honom från registret. Och till er 

som vill spela vill vi hälsa att ni gärna får betala medlemsavgiften så snart som möjligt om ni 

inte redan gjort det. Var ni inte med i VFFs fotbollsskola under 2020 och är intresserad av att 

spela så anmäler ni er på hemsidan på länken där det står BLI MEDLEM.  

Nu kör vi! 

 

✓ TRÄNINGSTIDER: Träningsdagar utomhus från maj till september är måndagar och 

torsdagar kl 17:30 – 18:30. Första träningstillfället är alltså måndag 3 maj. Alla träningar sker 

på gräsplanerna på Karstorp. Det är viktigt att alla kommer i god tid så att vi kan komma igång 

på utsatt tid. Barnen behöver inte ha med sig egen boll i år utan detta ordnar ledarna, men en 

namnmärkt vattenflaska behöver tas med till träningen. 

Vi kommer att ha ett träningsuppehåll en period över högsommaren. Återkommer senare om 

när detta blir. 

 

 

✓ RUTINER COVID-19: Aktiviteter i P13 anordnas i största möjliga mån utomhus 

tillsvidare. Alla ska vara noga med handhygien och vi undviker handhälsningar. Alla spelare 

ska ha med egen namnmärkt vattenflaska. Man får inte delta i eller runt träning eller match om 

man känner sig sjuk eller har förkylningssymptom (både barn och vuxna). Då vi har många 

spelare i vår grupp ber vi anhöriga att inte närvara om det inte är absolut nödvändigt. Man 

kommer ombytt till träningen och duschar hemma efteråt. 

 

 

✓ LEDARE: Vi är 4 ledare för VFF P13. Kontaktuppgifter till oss hittar ni längre ned. Vi är 

en stor grupp och vi behöver tillsammans - ledare, föräldrar och barn - hjälpas åt för att allt ska 

fungera runt träningar och matcher. Vi ledare är vanliga fotbollsföräldrar som gör detta helt 

ideellt för att vi helt enkelt vill att pojkarna ska få spela fotboll. Vi lovar att göra så gott vi kan 

för att barnen ska ha roligt och utvecklas med sin idrott. Om vi märker att det blir problem, 

man inte följer regler eller beter sig illa så kommer vi prata med er föräldrar och be om hjälp. 

Finns det intresse av att vara med och hjälpa till som ledare är det bara att höra av sig, ju fler 



ledare desto bättre! Det finns många olika roller både på och utanför fotbollsplanen, vill/kan 

man inte hjälpa med själva fotbollsbiten så kan man hjälpa till runt om med t.ex 

föräldrakontakt, hemsida m.m. 

 

 

✓ KOMMUNIKATION: Vi använder oss av hemsidan i stor utsträckning för att nå ut med 

information. Här har laget en egen lagsida där vi publicerar nyheter vid behov. Dessa kommer 

också att skickas ut som epost via SportAdmin. Kallelser till eventuella matcher sker också via 

epost från SportAdmin, så det är viktigt att man svarar på dessa. Ladda gärna ner 

SportAdmins medlemsapp så får ni informationen via denna.  

 

 

✓ MATCHER: Det är fortfarande ett par år kvar innan barnen kommer att börja spela 

matcher i seriesystem, men vårt mål är att få till några matcher mot andra föreningar under 

säsongen. Allt beror också såklart på gällande restriktioner med anledning av Covid-19. Vi 

återkommer om detta när det blir aktuellt. VFF följer Svenska fotbollsförbundets nationella 

spelform vilket innebär att barnen i år kommer att spela 5 mot 5 i matchspel (fyra utespelare 

och en målvakt). Om ni är intresserade av att läsa mer om denna spelform kan ni göra det 

här: 

https://aktiva.svenskfotboll.se/4af835/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/nationell

a-spelformer/5mot5-20.pdf 

 

 

✓ VFF-MODELLEN: Läs VFF:s policy för barn- och ungdomsfotbollen på vår hemsida. 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! 

http://www.vasterviksff.se/sida/?ID=316315 

 
Vi ser fram mot en härlig fotbollssäsong! Hälsningar ledarna! 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att hjälpa till som ledare på något sätt? Tveka inte 
att höra av dig till oss: 

 
Kalle Nordén 073-025 05 73 

Markus Harrysson 070-223 52 13 

Anna Berg 070-879 32 12 
Erik Hjertqvist 072-720 81 43 
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