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Välkommen som ledare i IFK Trelleborg FK
Detta material ska vara till hjälp för dig när du söker information om hur det fungerar inom föreningen.
Du kan naturligtvis också ta kontakt med vårt kansli eller med våra kontaktpersoner som du ser nedan.
Kansliet:
Lars-Olof Hansson
Måndag-fredag kl 09:00–11:00

2

2013-10-21

Telefon: 101 66
ifk.trelleborg@telia.com
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Ungdomsutskottet
IFK Trelleborg Fotbollsklubbs Ungdomsutskott består av ledare eller föräldrar från ungdomslagen. Vårt mål är att alla ungdomslag
ska vara representerade. Utskottet ska:
•
•
•
•

Ta emot information och synpunkter från ledarna.
Ge information och synpunkter om vad IFK Trelleborg Fotbollsklubb står för till ledare/föräldrar.
I god tid bevaka och anmäla behov av rekrytering av ledare och spelare.
Sammankalla till ledarmöten några gånger per år för att informera och stämma av.

Protokoll ska föras och lämnas till fotbollssektionens styrelse. Ungdomsutskottets sammansättning anmäls till fotbollssektionens
styrelse och till huvudstyrelsen för IFK Trelleborg.
Medlemmar i ungdomsutskottet:
Teresia Zafaradl ..........................................................zafaradl@hotmail.com
Mia Magnusson ...............0709-71 20 73 ..................miamagnusson@telia.com
Patrik Andersson ..............0705-58 18 00 ..................patrik.andersson@nilfisk.com
Maria Svensson ................0708-35 55 24 ..................maria.svensson@akzonobel.com
Thomas Pettersson ..........0707-47 11 78 ..................thomas.trelleborg@telia.com

Målsättning
IFK Trelleborg Fotbollsklubbs ungdomssektions målsättning är att få fram A-lagsspelare till egna seniortruppen. För att kunna uppnå denna målsättning ska föreningen bedriva ”elitsatsning” på de äldre åldersgrupperna (13 t o m 16 år), men samtidigt behålla
en ”breddfotboll”, genom att övriga lag ska vara öppna för alla de ungdomar som vill tillhöra gemenskapen inom IFK Trelleborg
Fotbollsklubb. Vår ledstjärna är att fotboll ska vara roligt.
Det är därför viktigt att IFK Trelleborg Fotbollsklubbs ledare samarbetar sinsemellan för att kunna utveckla ungdomarna. Ledare ska
vara objektiva vid laguttagningar. Alla spelare ska ha möjlighet att spela i något lag.
Ungdomar som slutar som aktiva spelare inom IFK Trelleborg Fotbollsklubb ska ges möjlighet att få andra uppgifter i föreningen,
exempelvis som ledare i någon åldersgrupp, ungdomsledare, funktionär med mera.

Hemsidan
Vår hemsida heter www.ifktrelleborg.com. Alla lag har en egen lagsida och denna ska användas i så stor utsträckning som möjligt.
Alla ledare och spelare i truppen har egna inloggningsuppgifter och när ledaren skriver något på hemsidan, går samma information
automatiskt till de personer som är registrerade i laget via sin mailadress.
Här ska man skriva in säsongens matcher och även skriva ett referat efter spelad match. Det är även intressant att läsa om annat
trevligt som händer kring laget, till exempel deltagande i cuper, nya spelare/tränare etc. Det är viktigt att informationen på hemsidan är aktuell.
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Om du har något som du vill ha in på huvudsidan, vänligen kontakta webbmaster:
Peter Andersson: Telefon 0733-66 37 21. Mail: info@psomipeter.se

IF K T R E L L E B O R G F K R I KT L I NJ E R 2 0 1 3

Ledare
Varje lag bör ha minst en tränare och en lagledare. Det är bra om föräldrar får någon uppgift som är knuten till laget. Om föräldrar
känner delaktighet i laget ökar möjligheten att vid behov rekrytera tränare eller ledare till laget. Alla bör hjälpa till med denna
uppgift.

Ledarmöten/Interninformation
Ledarmöten ska hållas två gånger per år, ett på våren och ett på hösten. På ledarmöten diskuteras gemensamma angelägenheter.
Även olika teman med utbildningsinslag kan förekomma.
Kansliet är bemannat måndag-fredag mellan kl 09.00-11.00. Kansliet tar hand om bl a domarkvitton, körersättning, lotterier och
beställning av material. Om man behöver träffa kanslisten utöver öppettiderna, kan man avtala tid för detta.

Ledarpärmar
Samtliga ledare ska vara utrustade med ledarpärmar, vilka kan fås på kansliet. Dessa ska innehålla adresslista över samtliga åldersgruppers ledare, riktlinjerna för IFK Trelleborg Fotbollsklubbs ungdomsfotboll, ”vem gör vad”- förteckning, blanketter för träningsoch matchstatistik, spelprogram, domarlista m m. Dessa finns på kansliet.

Sammankomster spelare och föräldrar
Årliga sammankomster där föräldrar är med rekommenderas att hållas av alla lag. På dessa möten kan frågor som berör årets planering gällande resor, läger, cupspel m m diskuteras. Ledare som vill ha hjälp med att leda sådana sammankomster kontaktar Ungdomsutskottet.
Glöm inte att förboka klubblokalen, detta kan göras på vårt kansli!

Material
Material från de olika åldersgrupperna lämnas in under november månad för genomgång eller enligt anvisningar från materialansvarig. Därefter sker byten mellan de olika åldersgrupperna. Materialansvarig ansvarar för att det finns nödvändig utrustning
hemma. Beställning av matchset m m måste göras i god tid för att materialansvarig ska ha någon chans att få hem materialet tills
matcherna startar på vårkanten.
Lagledare och tränare ska se till att respektive lags sjukvårdsväska är komplett. Väskan ska alltid finnas tillgänglig vid träningar och
matcher.
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Allt material beställs alltid av materialansvarig som ser till att materialet kommer hem. Vid ”akutfall” kan personal på kansliet ev
hjälpa till.
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Klubbprofil (kläder med mera)
Vår klubbprofil finns på vår hemsida. Där kan man beställa träningskläder, overall, väska, mössa m m. Man beställer på Intersport
och betalar vid beställning. Om man beställer senast den siste i varje månad så finns materialet hos Intersport runt den 15:e kommande månad.
IFK Trelleborg Fotbollsklubbs matchkläder består av blå/vit randig tröja, blå shorts och blå strumpor med vita ränder. Vi har avtal
med Intersport om att använda Umbros matchkläder. Beställning av matchkläder lämnas till kansliet efter höstsäsongen så att nya
kläder kan beställas till vårsäsongens start. För de lag som har sponsorer gäller samma regler. Först och främst är det Umbros kläder
man ska beställa och om detta inte går att få ihop så är det Adidas matchkläder som gäller. Intersport har information om vilka
matchkläder IFK Trelleborg Fotbollssklubb brukar köpa.
Vår logga ska vara gul och blå enligt IFK:s stadgar.

Utbildning
Varje år arrangeras, vid behov, i klubbens regi ungdomstränarutbildning. Varje förening har ansvar för att det finns domare till de
yngre lagens matcher (7-manna och 5-manna). IFK Trelleborg Fotbollsklubb ordnar varje vår ungdomsdomarutbildning för våra
medlemmar som är 14 år och uppåt. Det är viktigt att även ledare går på denna utbildning, då det är bra att känna till nya regler
som ev tillkommer varje år.

Presskontakter
Ungdomsansvarig svarar för alla kontakter med massmedia som berör ungdomssektionen som helhet och dess policyfrågor.

Träning
Utformningen av träningen läggs upp, från de allra yngsta till de äldsta, med utgångspunkt från vad som krävs när spelaren blir senior. Utbildningen sker trappstegsvis med givna inlärningsområden för de olika åldersgrupperna. Duktiga spelare uttages till zonläger.
Om träning ställs in av laget, måste tränare/lagledare meddela Fritidsförvaltningen, Monica Limås, tel 0410-73 38 53. Om detta inte
görs, får klubben betala straffavgift.
Observera! Målen ska alltid sättas upp på hjul efter avslutat träningspass.

Zonläger
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Lagledare och tränare utser de spelare som har goda förutsättningar, på och utanför plan, att få åka på dessa läger. Max 4 spelare per
åldersgrupp får anmälas. Om det finns ytterligare spelare som har dessa förutsättningar, ska detta anmälas till kansliet för godkännande. Anmälningar ska göras via vårt kansli. Inga egna anmälningar får göras. Någon ledare/tränare från laget ska medverka vid
zonläger.
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Cupspel
Varje lag är berättigad att deltaga i 2 inomhus- och 2 utomhuscuper, där ungdomssektionen står för anmälningsavgifterna för
cupen. Tränare/lagledare anmäler laget till cupen och skickar bekräftelse med nödvändig information vidare till kansliet för betalning.

Träningsmatcher
IFK Trelleborg Fotbollsklubb deltar i zonmöten och bokar då träningsmatcher med andra lag. Om önskemål finns att själv boka
träningsmatcher måste kontakt tas med kansliet i god tid. Man måste då komma ihåg att informera kansliet om vilka matcher man
bokat så att kansliet kan ordna domare och plan till hemmamatcherna.

Seriematcher
I god tid innan serierna planeras kommer förfrågan av kansliet om vilken serie man önskar spela i. Svar önskas omgående till kansliet
för att härefter kunna anmäla till Skånes FF. Sedan återkommer kansliet med preliminär serieindelning och då måste synpunkter och
motivering till ev ändring inkomma snarast. Efter definitiv serieindelning går det ej att göra några ändringar.
I de fall där det finns två lag i en åldersgrupp bör lagledare/tränare tillsammans med kansliet medverka vid matchläggning för att
underlätta ev dubbleringar av spelare.
Om det finns mer än ett lag i en åldersgrupp, är det viktigt att man har en mix av erfarna spelare och nybörjare i båda lagen. Detta
för att nybörjare ska ges en möjlighet att komma in i spelet på ett bra sätt. På detta sätt lär sig de nya spelarna av de mer erfarna och
växer med uppgiften.

Matchrapporter/Referat
Matchrapport skrivs ut från FOGIS innan match. Efter spelad match skickas denna omgående till Skånes FF eller lämnas i IFK Trelleborg Fotbollsklubbs brevlåda på Vångavallen så att kansliet kan vidarebefordra denna. Om så inte sker, drabbas föreningen av
onödiga kostsamma straffavgifter.
Referat ska omgående skrivas in på hemsidan på samma ställe där säsongens matcher är inlagda. På så sätt kommer informationen
på klubbens huvudsida och man kan läsa om alla matcher som ska spelas och referat från spelade matcher.

Närvarokort
Närvaro ska tas vid samtliga aktiviteter inom gruppen, såsom träningar, matcher, teorier eller andra samlingar. Ingen aktivitet får
missas. Närvaron läggs in på lagets hemsida efter varje träningspass. Även ledare under 20 år räknas med i närvarostatistiken för
gruppen.
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• Närvarokorten lämnas in två gånger per år och ledaren undertecknar dessa.
• 1 januari t o m 30 juni ska lämnas till kansliet absolut senast vecka 27.
• 1 juli t o m 31 december ska lämnas till kansliet absolut senast v 2.
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Årssammanställning/statisitk
Årssammanställningar, tränings-, match- och spelarstatstik ska, om inte annat meddelas, lämnas till kansliet senast den 31 oktober.
Detta för att priser som ska delas ut vid avslutningar måste beställas i god tid. Dessa årssammanställningar och statistiker gäller även
som underlag för vår verksamhetsberättelse, som delas ut på årsmötet.

Matchledare
IFK Trelleborg Fotbollsklubbs kansli handhar alla matcher, såväl tränings-, som serie- och DM-matcher. Ordnar någon ledare egna
träningsmatcher eller flyttar matcher måste kansliet informeras. Kansliet bokar planer och domare samt meddelar ungdomsansvariga om matchtider.

Lotterier och dylikt
Ingen förening kan driva sin verksamhet enbart med de medel som stat och kommun bidrar med. Alla bör solidariskt hjälpa till med
att få in pengar till vår verksamhet.
Nedan ser ni exempel på lotterier som ger ert lag och även den enskilde spelaren ett bra tillskott.

Bingolotter
Kontakta kansliet för vidare information.

Samla kvitton från CityGross
Spara dina kvitton och lägg dessa i en gul låda på kansliet eller i IFK Trelleborg Fotbollsklubbs brevlåda så tjänar föreningen en bra
summa på detta. Redovisning två gånger per år, info kommer löpande på hemsidan.

Registrera spelkort hos Svenska Spel
När du spelar hos Svenska Spel kan du registrera ditt spelkort på IFK Trelleborg Fotbollsklubb så är vi med och delar på 50 miljoner!

IFK-lotten
Föreningens största lotteri som anordnas på hösten. Alla spelare ska sälja 3 lotter vardera. Kontakta gärna kansliet för mer information.

Startpaket
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Startpaketet innehåller fotboll, T-shirt och vattenflaska och delas ut till alla medlemmar i Fotbollsskolan efter att medlemsavgiften
är betald. Startpaketet hämtas direkt på klubblokalen efter att meddelande kommit från kansliet om att medlemsavgiften är betald.
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Spelarövergångar
Spelarövergångar till föreningen behandlas av kansliet. Övergångar från föreningen behandlas också av kansliet. Detta gäller endast
för licensierade spelare.

Försäkringar/Spelarskador
Om skada inträffar i samband med träning eller match finns en speciell försäkring i Folksam som gäller. Denna försäkring gäller
även vid transporter till och från träning/match. Inträffar skada ska skadeanmälan göras per telefon till Folksam, idrottsenheten,
tel 0771-950 950.
• Ingen ersättning utbetalas av IFK Trelleborg Fotbollsklubb.
• Glasögon är inte ersättningsberättigade.

Ungdomsfotboll – Seniorfotboll
Koppling ska finnas mellan samtliga tränare/ledare från 13 års ålder och ända upp till seniorlaget.

Ungdomsdomare
Ungdomsdomaransvarig tillsätter U-domare till våra 5-manna och 7-mannalag samt kontaktar domareklubben vid tillsättning av
domare till de äldre gruppernas matcher.
Ledare/tränare bör kontakta U-domare dagen före match för avstämning. Flyttas någon match, glöm inte att meddela U-domaren
detta och informera även om den nya matchtiden!
U-domare erhåller arvode enligt nedan, vilket kvitteras på kansliet.
Arvoden för U-domare:
• 5-manna 50:–
• 7-manna 75:–
• 11-mana 150:–

Anti DANT- drogpolicy
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IFK Trelleborg Fotbollsklubb är sedan juni 2012 diplomerad av Skåneidrotten och Trelleborgs kommun vad gäller policy för Doping,
Alkohol, Narkotika och Tobak. Denna policy finns på klubbens huvudsida och denna ska alla ledare och spelare ha tagit del av. Det
är ledarens skyldighet att se till att alla spelare, ledare och föräldrar som är med i laget får information om vilken policy som gäller
i klubben.
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Körersättning
Blanketter för utbetalning av körersättning finns på hemsidan under fliken ”dokument”. Gäller endast vid tränings-, serie- samt
DM-matcher. Körersättning för resor till cupspel utgår ej.
7-manna lag: 2 bilar à 10:-/mil och bil
11-manna lag: 2 bilar à 10:-/mil och bil
Utbetalning av körersättning sker på kansliet.

Medlemsavgifter
För att spelare ska kunna träna och spela med IFK Trelleborg Fotbollsklubb krävs medlemskort. Detta är ytterst viktigt, framförallt
ur försäkringssynpunkt. Avgifterna fastställs årligen på årsmötet. Medlemsavgifter för aktiva spelare ska vara erlagd senast den
28 februari innevarande år. Föräldrar bör uppmuntras att lösa medlemskort i IFK Trelleborg Fotbollsklubb och på så vis stödja vår
verksamhet.
Medlemsavgifter 2013
Medlemsavgift

Spelare under 7 år:
Spelare 7–8 år
Spelare 9–12 år
Spelare 13–16 år
Spelare 17–19 år
Senior
Passiv medlem

Träningsavgift

Summa

300.............................150..........................450
300.............................300..........................600
300.............................500..........................800
300.............................550..........................850
600.............................300..........................900
600.............................500.........................1100
250.............................................................250

Ledare och aktiva ungdomar som betalt medlemsavgiften är berättigade till fritt inträde till IFK Trelleborg Fotbollsklubbs seriematcher på hemmaplan.
Medlemsavgiften ska vara betald senast 28 februari. Endast medlemmar blir uttagna till match. Avgiften betalas till föreningens
PlusGiro konto 201965-1.
Uppge följande vid betalning:
Lag, Namn, Personnummer, Adress, Mobil nr, e-mail adress
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Nya barn är välkomna att prova på under 3 veckor och sedan betala om man vill fortsätta. Full medlemsavgift ska alltid erläggas
oavsett när under året som medlemskapet påbörjas. Halv träningsavgift ska erläggas om medlemskapet påbörjas under septemberoktober. Spelare som börjar under november-december betalar ingen träningsavgift.
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Våra lag – Föreningens ansikte utåt
• IFK Trelleborg Fotbollsklubb förväntar sig ett trevligt uppträdande, på matcher/träningar, på plan och utanför plan, av spelare,
ledare, U-domare samt föräldrar.
• Språket ska vara vårdat. Ledare och föräldrar måste föregå med gott exempel för ungdomarna. Det är av största vikt att vi tidigt
lär våra ungdomar vad som är ”ett gott uppförande”. Spelare som uppträder otrevligt mot domare, motståndare eller ledare
under match bör bytas ut och inte spela mer i gällande match. Diskussion om spel i kommande matcher bör tas.
• Lagen ska vara ordentligt klädda när de spelar matcher. Om föreningen tillhandahåller överdragskläder, ska dessa användas
vid matchtillfällena. Föreningens överdragskläder ska förvaras i materialrummet på Vångavallen och får absolut inte användas
för privat bruk. Privata strumpor och byxor bör inte användas. Matchkläder ska bäras ordentligt, vilket innebär att tröjan är n
stucken i byxorna och strumporna sitter över benskydden.
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• Efter match/träning ska alla hjälpas åt att se till att det är städat och undanplockat i omklädningsrummet och att allt material
är inlåst i förråden. Man ska även se till så att man lämnar planen i fint skick, tejprester plockas upp och målen sätts upp på hjul
och placeras på rätt plats.
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