Välkommen till

Information till alla föräldrar, medlemmar och sponsorer.
Tel 0456-25533
e-post: ifobromolla@telia.com Hemsida: www.ifobromolla.se
Kansliets öppettider:
måndag, tisdag, onsdag, fredag 08.00 - 12.00
torsdag 15.00 - 18.30

Ifö Bromölla IF
har fotboll som sin huvudaktivitet.
är en ungdomsförening som satsar på att utveckla ungdomarna till duktiga
fotbollsspelare och goda samhällsmedborgare i samarbete med skolan och
näringslivet.
har ett representationslag inom damfotbollen och ett inom herrfotbollen.
Målsättningen är att komma så högt som möjligt i seriesystemen med i
huvudsak egna ungdomar
erbjuder fotbollsträning som motion för icke aktiva.

Policy
Verksamheten ska ge barn och ungdomar glädje och förmåga. De ska bli
motiverade för att så länge som möjligt fortsätta att spela fotboll i Ifö-BIF.
Vi ska delta i tävlingar och alla som tränar ska delta. Träningarna är viktigare
än matcherna.
Vi ska verka för att i alla lägen stärka ungdomarnas klubbkänsla.
Ifö-BIF ska med sin verksamhet vara en föredömlig förening och därmed vara
en stolthet för kommunen.
Utbildning av såväl ungdomar som ledare och föräldrar ska vara det naturliga
sättet att utvecklas för att nå våra mål.
Samarbete med näringslivet ska ske på ett sådant sätt att båda parter känner
nytta och glädje av det.
Ifö Bromölla IF har en genomarbetad drogpolicy som finns på vår hemsida.
Den innebär i korthet att våra ledare och seniorer ska vara föredömen för våra
ungdomar när det gäller att hantera tobak, alkohol, droger och dopingpreparat. Ingen ska röka eller dricka sprit när man representerar Ifö-BIF. Ingen ska
någonsin använda droger eller dopingpreparat. Ungdomarna ska kontinuerligt
informeras om konsekvenserna av bruk och missbruk.

Ledare
Tränare i Ifö-BIF har tränarutbildning och vi strävar efter att fler ska utbilda sig
mer. Varje lag ska ha utbildade tränare. Ambitionen är att våra ledare ska ha
utbildning utöver den traditionella grundutbildningen.
Vilka som är ledare för de olika lagen redovisas på vår hemsida.
Alla ledare har gratis entré på hemmamatcherna. Ledare bär alltid föreningens
kläder vid matcher. Ledare i ungdomssektionen jobbar ideellt.

Kläder, utrustning
Ambitionen är att alla medlemmar ska ha svartvita matchdressar och träningskläder. Föreningen har matchställ för alla lag som deltar i tävlingar. Skor och
träningsutrustning måste ungdomarna själva ansvara för. Ifö-BIF gör avtal med
leverantörer som erbjuder kläder och utrustning till förmånliga priser. Varje år
arrangeras en dag på våren då leverantören presenterar sin kollektion för
ungdomar och föräldrar. Vid detta tillfälle ges erbjudanden till reducerade priser.
På hemsidan finns möjlighet att se aktuella erbjudande.
Ledare erhåller en träningsoverall vart tredje år.

Föräldrars roll
Föräldrar eller målsmän har en viktig roll i Ifö Bromölla IF. Förutom att vara
förälder måste man ställa upp och hjälpa till med transporter och med
vuxenhjälp vid olika arrangemang såsom matcher på Strandängen,
korvgrillning, Ifö-cup, loppisen etc. Som förälder stöder man sina barn och
barnens ledare som åskådare vid träning och matcher.

Avgifter
Medlemsavgifterna bestäms varje år av föreningens årsmöte. Alla kategorier
betalar samma medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften tillkommer en
Deltagaravgift. För att få delta i seriespel skall medlemsavgiften vara betald
enligt Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet.

Medlems- och Träningsavgift
Ålder
0-3
4-5
6-8
9-12
13-16
17-19
20-

Medlemsavgift
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr

Deltagaravgift vår
0 kr
200 kr
500 kr
750 kr
1000 kr
1250 kr
1500 kr

Deltagaravgift höst
0kr
200 kr
500 kr
750 kr
1000 kr
1250 kr
1500 kr

Medlemsavgift + deltagaravgift för våren betalas senast den 31/3.
Deltagaravgift för hösten betalas senast den 31/8.
I familjer med flera aktiva barn betalar man full Deltagaravgift för det
äldsta och halva avgiften för det andra barnet.
För övriga barn ingen Deltagaravgift
Avgifterna faktureras via Laget.se

Avgifterna bidrar till att betala:
Kanli med administration
Klubbstuga med möteslokaler
Kollektiva försäkringar för spelare och ledare
Avgifter och licenser till Skånes FF och Sveriges FF
Anmälningsavgifter till cuper
Bollar, koner, västar, och annat övningsmateriel
Matchdräkter
Plan- och hallhyror
Utbildning av ledare
Domare
Mm

Lotterier, säljaktiviteter, arrangemang m.m.
För att föreningens ekonomi ska bli i balans måste alla hjälpas åt med olika
aktiviteter som syftar till att ge föreningen inkomster. Det kan t ex vara att ge
stöd genom Bingolotto, tips på Svenska Spel, mm.
Bingolotter
Vi är tacksamma för alla som vill prenumerera på Bingolotto. Ifö BIF får ett visst
belopp för alla Bingolotter där köparen angett att man stöder Ifö BIF. Information
om hur man går till väga finns på hemsidan
Gräsroten
Om du spelar på några av Svenska Spels tipsvarianter är vi tacksamma om du
anger Ifö BIF som den förening du stödjer. Varje höst delar Svenska Spel ut
miljoner till de föreningar som har fått stöd från ”tippare”.
Dessutom kommer Ifö BIF att arrangera Loppmarknader varje månad , Valborgsfirande, mm. Vid dessa tillfällen kommer olika lag att svara för delar av arrangemangen. Vi är tacksamma om även föräldrar hjälper till.
Ungdomarna hjälper också till att dela ut programblad till hushållen i Bromölla.

Resor
De allra flesta resor gör vi med föräldrarnas och ledarnas hjälp i sina bilar.
Endast i undantagsfall hyr vi buss. Vi undviker att hyra bussar som ledare kör.
För långväga matcher i Skåneserien med de äldsta ungdomslagen där
avståndet är mer än tre mil utgår reseersättning med 12 kr/mil. I övriga fall
försöker vi fördela körningarna så rättvist som möjligt mellan föräldrar och
ledare.

Försäkring
Som medlem i Ifö-BIF är man olycksfallsförsäkrad när man deltar i verksamheten. Försäkringen tecknas hos Folksam av Riksidrottsförbundet
och gäller i samband med organiserad träning och match och vid resor
till och från sådana aktiviteter . Försäkringen består av Ungdomsförsäkringen som omfattar alla ungdomar upp till 15 år och Licensförsäkringen
som omfattar alla spelare som är 15 år och äldre. Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom Riksidrottsförbundets grundförsäkring.
Läs mer på internet, www.folksam.se/forsakringar/idrott.
Du kan anmäla idrottsskador på Folksam tel 0771-960960

Så här fördelas intäkterna

Så här fördelas intäkterna

Medl/träningsavgi7er
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Publik/supporters
Lo?er, kiosk, bilbingo
Arrangemang
Sponsorer, Gräsroten

Så här fördelas kostnaderna

Så här fördelas kostnaderna

Hyror
Cuper, tävlingar
Licenser
Resor
Materiel
Spelarersä?ningar
Ledarersä?ningar
Domarersä?ningar
Utbildning
Klubbstugan, adm

