INTRODUKTION FÖR NYA SPELARE OCH FÖRÄLDRAR I JITEX BK
Välkommen till Jitex BK i Mölndal!
Vi hoppas att du skall trivas och vill på detta sätt informera dig lite om hur det går till i
föreningen.
ORGANISATION
Jitex BK är en elitsatsande förening, med den breda ungdomsverksamheten som
grund. Vi vill att så många tjejer som möjligt skall få chansen att spela fotboll, sida vid
sida med den elitinriktade seniorverksamheten.
Vi har ett flicklag för varje årgång, från 5-15 år och ett U-lag för 16-19 åringar.
Vid 5-7 års ålder går barnen i fotbollsskola. Denna verksamhet bygger i första hand
på att barnen skall ha roligt under organiserade former, lära sig fungera i grupp samt
att bekanta sig med bollen som lekredskap. 3-manna spel via Mölndalsalliancen som
spelas i sammandrag ca 4 gånger/år. Träningen för de yngsta lagen sker vintertid
inomhus i Glasbergsskolan eller Aktiviteten och sommartid utomhus på Åbyvallen.
När tjejerna är 8-9 år så börjar de spela 5-manna matcher i Mölndalsalliancen. Inga
poäng eller statistik förs här utan matcherna spelas för att barnen ska ha roligt och
utvecklas. I 10-11 års ålder är det 7-manna som gäller, vid 12-13 års ålder övergår
man till 9-manna för att slutligen som 14-åring börja spela 11-manna.
Vårt A-lag spelar i Damallsvenskan och har Åbyvallen som hemmaplan, där även
kansliet finns.

Alla ledare i Jitex BK skall uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret för Jitex styrelse.

INFORMATION
På Jitex hemsida, www.laget.se/jitexbk hittar du information om föreningen, länkar till
samtliga lag samt vår policy och ”Den lila tråden” som bla beskriver hur vi arbetar
inom Jitex.

ENGAGEMANG OCH FÖRVÄNTAN PÅ FÖRÄLDRAR
1. Betala medlemsavgift och aktivitetsavgift
2. Vara med som ledare eller annat ansvarsåtagande kring laget (se separat lista
med de olika ansvarsområdena som finns).
3. Delta på 2 matcharrangemang/år (A-laget)
4. Hjälpa sitt barn att sälja minst 2st ”Idrottsrabatten” 2 gånger/år och 5 st
Bingolottokalendrar vid jul (för föreningen)*.
5. Bidra till en stabil lagkassa genom försäljning av lotter, egna cuper etc.
Lagkassan används för betalning av cuper, träningsläger och andra aktiviteter.
* Om man inte vill sälja 4 st Idrottsrabatten och 5 st Bingolottokalendrar kan man
välja att sätta in 600:- på Jitex bankgiro 655-4182. Märk inbetalning med
IRBNamnLag tex IRBSaraF03.

TRÄNINGSKLÄDER
Vill
ni
beställa
träningskläder,
så
kontakta
Ulrika
Olsson
(ulrika.k.olsson@vgregion.se). Underskatta inte att satsa på träningskläder så tidigt
som möjligt, eftersom det ökar chansen för att er dotter kommer trivas från start.
AVGIFTER
Jitex avgifter består dels av en medlemsavgift och dels av en aktivitetsavgift.
Summan av dessa båda avgifter ska betalas en gång per år.
MEDLEMSAVGIFTER 2014
500:- Alla spelare
100:- Ledare
500:- Stödmedlem (inklusive årskort på A-lagets matcher)
Följande ingår bl.a. i medlemskapet: Försäkring, tränings- och sjukvårdsmaterial.
Tillhöra en av Göteborgsregionens främsta fotbollsföreningar med tillgång till kansli
och klubbchef. Fritt inträde på A-lagets matcher
Notera att samtliga spelare från A-laget ner till de yngsta samt styrelse och alla
ledare måste vara medlemmar.

AKTIVITETSAVGIFTER 2014
Beroende på vilken åldersgrupp man tillhör så har man olika omfattning på sin
träning därav skiljer sig träningsavgifterna åt enligt:
1200:1000:800:600:0:-

Junior (födda 1995-1998)
F15 - F13 (födda 1999-2001)
F12 - F10 (födda 2002-2004)
F9 - F8 (födda 2005-2006)
F7 och yngre (födda 2007 och senare)

Följande ingår bl.a. i aktivitetsavgift: Planhyror, seriespel (Mölndalsalliancen,
Sanktan, Sanktan inomhus) och domare.
Medlems- och aktivitetsavgiften skall betalas in till Jitex BK bankgiro 655-4182 senast
27 januari 2014. Märk inbetalningen med namn, personnummer och lag.
Börjar man efter sommaren gäller hälften av avgifterna ovan.
STÖD JITEX BK
STADIUM – ”STÖD DIN FÖRENING”
Du kan stödja Jitex med 3% extra bonus när du handlar på Stadium samtidigt som
du behåller din egen bonus. Medlemskapet är kortlöst och kostnadsfritt. Gå in på
www.stadium.se/teamsales eller kontakta oss för mer information.
SVENSKA SPEL - Svenska Spel har avsatt 50 miljoner kronor som ska gå till landets
idrottsföreningar och deras ungdomsverksamheter. Genom att ansluta Svenska
Spels Spelkort till den här tjänsten och välja Jitex som föreningen får vi ta del av
dessa pengar. Det gör du enkelt på webben eller i mobilen på
svenskaspel.se/ungdomsidrotten, i butik, eller genom att ringa till Svenska Spels
kundservice på 0770-11 11 11.
Övriga
frågor
hänvisas
till
Marie
Kannius
Janson
(marie.kanniusjanson@hotmail.com) som är ungdomsansvarig. På föreningens
hemsida finns en komplett kontaktlista för föreningen med telefonnummer och e-post
adresser.
Din ledare heter:………………………………………………….Tel:……………………….
E-post:……………………………………………………………..

Vi hälsar dig ännu en gång varmt välkommen till Jitex BK och hoppas du ska trivas!

------------------------------------------Avskiljs och lämnas till din ledare--------------------------Namn:

………………………………………….......................................

Personnummer:

……………………………………………………………………...

Adress:

……………………………………………………………………...

Telefon hem:

……………………………………………………………………...

Föräldrars namn:

……………………………………………………………………...

Telefon mobil:

……………………………………………………………………...

E-post:

……………………………………………………………………...

Ok att visa fotografier på min dotter på hemsidan(ja/nej):…..........................................

