Tack för att du väljer att bli medlem hos oss 2019!
Häljarps IF är fotbollsföreningen som med sina 89 år byns
äldsta föreningsverksamhet. Genom vår verksamhet har både pojkar/flickor/tanter/farbröder i olika
åldrar passerat, men 2018 har vi mesta dels pojkar i olika åldrar. Föreningen består av 11 lag, från
herrseniorer ner till våra allra minsta i fotbollsskolan.
När man betalar medlemsavgift till Häljarps IF erlägger man inte bara en avgift, man gör även en
investering inför framtiden både i byns föreningsverksamhet och i ett nytt kontaktnät.
Vi vill gärna se idrotten som en möjlighet att bygga starka band mellan människor och hembyggden.
Även om det viktigaste för många är att vinna, så tycker vi främst att fotboll ska vara roligt och en källa
till glädje både bland aktiva/passiva spelare/tränare, medlemmar, publik, sponsorer och övriga
deltagare.
Häljarps IF vill gärna erbjuda sina medlemmar aktiviteter såväl på som utanför plan för att förbättra
gemenskapen, det kan vara både roliga och seriösa aktiviteter. Vi vill gärna bidra till att det blir en aktiv
och levande förening. Det är viktigt att man kan tänka sig att utveckla föreningen både på och utanför
plan. Inom föreningen vill vi gärna arbeta för en stark lag-känsla, där alla drar åt samma håll samt arbeta
efter våra värdegrunder. Vi tror på att nyckeln till framgång är kommunikation samt ett genuint
deltagande för att föra föreningen framåt. Först och främst ser vi väl att man har ett fotbollsintresse,
men även ett intresse av att engagera sig i föreningslivet.
Medlemmarna i föreningen hjälps åt med att sälja någon produkt två gånger om året, vara funktionärer
vid Vårcupen, bemanna kiosken och andra arrangemang som anordnas av föreningen.
Droger och alkohol accepteras absolut inte på någon av våra aktiviteter för där är det
Fairplay/Nolltollerans som gäller oavsett om man är utövare eller publik!
Vem som helst kan spela fotboll, det behövs inga som helst förkunskaper!
Vill man testa är man hjärtligt välkommen bort till Häljarps IP och delta
på någon av våra träningar. Vi har nyligen startat en fotbollsskola för de
allra minsta och där är både flickor/pojkar välkomna. Ambitionen är att återigen kunna få lite fler flickor
till föreningen.
För ev. nytillkomna aktiva medlemmar tillåts en träningsperiod på max 3 veckor innan medlemsavgift
skall vara inbetald. Medlemsavgift måste vara inbetald för att berättiga till matchspel. Nytillkomna,
aktiva medlemmar som tillträder Häljarps IF efter den 1/8 betalar halv medlemsavgift.

Medlemsavgiften 2019
Senior Junior från 17 år 1500:13 - 16 år 1200: 9 - 12 år 1000:7 - 8 år 800: 0 - 6 år 500: Stödmedlem 500: Ledare 100: Betalning sker till vårt Bg 440-3366 senast 28/2 vart år.
Vid inbetalning v g uppge:
Namn
Personnr
Ålder/Kategori
E-postadress
Mer information hittar du på vår hemsida: http://www.laget.se/HaljarpsIF
Besök oss även på facebook: www.facebook.com/haljarpsif
Det går också bra att kontakta vårt kansli:
0418-43 01 90 eller kansli@haljarpsif.se
Varmt Välkomna till Häljarps IF!

Mvh:
Styrelsen i Häljarps IF

