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GNESTA FF 2019
MEDLEMSINFO
Gnesta Fotbollsförening arbetar för en bra fotbollsverksamhet
i Gnesta, både för barn/ungdom och senior.
Gnesta Fotbollsförening är en förening för spelare,
ledare och föräldrar till aktiva barn/ungdomar

Gnesta FF har en bred verksamhet med många aktiva spelare och många ledare och
domare som gör ett fantastiskt arbete. Och vi har många föräldrar som är delaktiga.
För att utveckla vår verksamhet och få den att fungera bra på lång sikt,
vill vi att ni som är föräldrar ska fortsätta vara delaktiga under 2019.
Det handlar om små insatser som dels bidrar till verksamheten och dels ökar
gemenskapen inom laget och föreningen. Små insatser handlar om att hjälpa till med
bollar/västar vid träning, knyta skor, finnas på plats och visa intresse,
sälja fika vid match, köra till match mm.
Vi kommer fortsätta med föräldramatcher och andra aktiviteter under 2019.

Medlemsavgifter 2019:

Enskild medlem – 350kr
Familjemedlemskap – 600kr
Stödjande medlem – 150/250kr

Spelaravgifter 2019:

5 mot 5, 7 mot 7 – 700kr
(födda 2007-2011)
9 mot 9, 11 mot 11 ungdom – 850kr
(födda 2006 till 2002)
Senior – 1150kr

Gnesta FF styrelse:
Mats Hammarlöf (Ordf)
Lisa Hjälm
Elisabeth Nieminen
Gunnar Albers
Thomas Karlsson
Ulrica Blomkvist
Helena Sparrenfeldt
Mats Wårdemark
Linda Strömbäck

Gnesta Idrottsskola
Mån 5/8 till tors 8/8 för barn födda 2006 – 2012. Arrangeras av Gnesta FF,
Smedsta GF, OK Klemmingen, Gnesta Taekwondo, IFK Gnesta (friidrott),
Gnesta Tennisklubb. I samarbete med Sörmlandsidrotten och Gnesta kommun.
www.gnestaidrottsskola.se

Gnesta FF kansli bemannas av Helena Sparrenfeldt, Bo Jonsson
och Mari Hultgren Johansson: Tel 0158-10210, 070-2290049
e-post: kansli@gnestaff.com
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Alla som vill ska kunna ha möjlighet att
spela fotboll i Gnesta FF

Vi erbjuder fotbollsverksamhet för alla som vill spela. Det är något som vi medlemmar
måste hjälpas åt med. Och vi anpassar vår verksamhet utifrån den förutsättning som
spelarna har när det gäller kunskap, språk, fysik, motorik mm.
Dels ska det vara billigt att spela fotboll i GFF, för att alla som vill ska kunna vara med.
 Låga kostnader för spelare genom att skapa intäkter från arrangemangen
Gnesta Marknad och FC-cupen, och genom att använda Sponsorhuset,
Gräsroten och handla i GFF kiosken vid Hagstumosse.
 Vi inför GFF-fonden där det finns ekonomiska medel att söka till spelaravgift
 Vi tackar våra sponsorer genom att handla av dem när det är möjligt

Senior fotboll i Gnesta FF

Herrlaget spelar i div 7 och leds av tränarna Filip Fredriksson, Max och Andre Lordh.
Målsättning är att spela bra fotboll och att ha roligt. Det ska leda till en bra placering
säsongen 2019. Damlaget spelar i div 3 efter att ha vunnit samtliga matcher under 2018.
Denna säsong i division 3 blir svårare. Då de allra flesta spelare fortsatt bör det kunna gå
riktigt bra i division 3. Vi får se hur långt det räcker.

Svenska spels Gräsroten ger 50 miljoner till ungdomsidrotten i
Sverige. Du som spelar avgör till vilken förening pengarna ska gå!
År 2018 gick 12 947 kr till Gnesta Fotbollsförening

Använd Sponsorhuset när du gör inköp på nätet!
Ger pengar tillbaka till den förening du valt och till dig själv!
Bli medlem redan idag på www.sponsorhuset.se.
Stort tack till våra sponsorer!
Intersport Södertälje Moraberg, GBB, Ekesiöö, Rekal, Hemköp,
Gulf, Gnestahem, Gnesta kommun, Gnesta Färghus,
Sharp Södertälje, LRF Konsult, Rörhuset Gnesta
Följ Gnesta FF på hemsida och Facebook
www.gnestaff.com

