Mars 2017

Nyheter från Skultorps IF
Fotbollssäsongen 2017
Våren är här och snart drar fotbollssäsongen igång på riktigt. Skultorps IF har idag
16 stycken barn- och ungdomslag från flickor och pojkar födda 2002 till 2010. Ca
400 barn och ungdomar tränar på Orkanvallen varje vecka, en härlig samlingsplats
för Skultorpsborna. Snart drar seriespelet igång, vi börjar med herrseniorerna som
har seriepremiär, hemma, den 14 april. Vi ses på Orkanvallen!

Skultorps IF Styrelse 2017
På årsmötet den 21 mars valdes följande personer till Skultorps IF styrelse 2017:
Mikael Björk, ordförande
Ola Pettersson, kassör
Anna Düring, ledamot
Anders Gynnerwall, ledamot

Tommy Johansson, ledamot
Nina Kindbom, ledamot
Björn Nord, ledamot
Hans Furhoff, suppleant

Ola, Anna och Björn är nya i styrelsen där Ola tar hand om ekonomin,
Anna marknad och Björn anläggning.

Föreningsgemensamt möte
Den 25 mars samlades ledare från föreningens samtliga lag, både barn-, ungdomoch seniorlag, till ett föreningsgemensamt möte. En av punkterna på mötet var en
work shop där några av ämnena som behandlades var Föreningspolicy och
Pedagogisk verksamhet. Syftet med mötet var bland annat att behandla angelägna
frågor och utmaningar i föreningen. Ambitionen är att utveckla en tydlig riktning för
föreningen.
Dagen avslutades med VM-kvalmatch, middag och bowling på Ten Lanes.

Damerna laddar för ny säsong
Nu är uppladdningen för den kommande tävlingssäsongen i full fart för det nya
damlaget. Lördagen den 11 mars var det en heldag med lag- och utbildningsaktiviteter på Orkanvallen. Bland annat repeterades lagets spelsystem och det
samtalades om laguttagning och vad som krävs för att kunna spela match.
Spelarna valde även lagkaptener, spelarråd och aktivitetsgrupp. Tillsammans
togs det även fram arbetssätt för laget i fasta situationer. De sociala aktiviteterna
bestod i trerätters matlagning och tävlingar, bland annat charader och prickskytte
med fotboll.

Några av Skultorps IF sponsorer:
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Nabben cup
Nabben cup är Skultorps IF egna cup. Den spelas på Orkanvallen andra
söndagen i augusti varje år. Cupen är för flickor och pojkar i åldrarna 7 till 10
år och lockar strax under 100 lag. En nyhet i år är att vi erbjuder 3-manna för
7-åringarna. 3-manna spelas på små planer med sarg och dessa matcher
kommer vi spela på Putteplan. 3-manna är helt nytt i Västergötlands
Fotbollsförbund men har under de senare åren vuxit i andra distrikt. Syftet
med 3-manna är att spelarna ska få mycket bollkontakt och sargen hjälper så
klart till att hålla spelet igång.
Anmälan till årets upplaga av Nabben cup öppnar inom kort.

Skultorps IF behöver fler ideella krafter
Det här kanske blir en stående punkt i nyhetsbrevet, vi söker hela tiden
efter fler människor som vill vara med i det löpande arbetet att göra
Skultorps IF till en ännu mer levande och handlingskraftig förening.
Vår marknadsgrupp, under ledning av Anna Düring, söker just nu en
affärsinriktad person med sinne för, och kunskap om, den nya digitala
världen. Utveckling av hemsida och mycket annat är sådant vi behöver
arbeta med. Är du intresserad, kontakta Anna Düring på 0709-779 774.

Medlemsavgifter 2017
Medlemsavgifterna är en viktig del i föreningens intäkter. I avgiften för aktiva medlemmar ingår kostnader för
träning och matcher i form av planhyror, ledare, domare, försäkringar, licensavgifter m.m. Det är viktigt att
våra deltagare är försäkrade vilket sker vid inbetalning av medlemsavgiften.
Fotbollsskolan 6-9 år
10-12 år
13-16 år
17-19 år
Seniorer
Ledare
Stödmedlem
Familjekort

550 kr
750 kr
850 kr
950 kr
1100 kr
400 kr
400 kr
1600 kr

Familjekort
För endast 1600 kr blir hela familjen medlemmar.
Till familjen räknas hemmavarande barn som inte fyllt 20 år.
Väljer ni familjekort så glöm inte att ange alla familjemedlemmars
namn och personnummer.
Beloppet för det alternativ ni väljer sätts in på bankgiro 431-7293.
Glöm inte att skriva namn och personnummer.

Ditt medlemskort erhåller du så snart du betalt din avgift. Medlemskortet gäller som entrébiljett till alla
hemmamatcher.

Kommande aktiviteter:

En sak till:

14 april: Seriepremiär Herrsenior
23 april: Seriepremiär Damsenior
En vår full av matcher på Orkanvallen
12 aug: Nabben cup

För er som har Svenska Spel-kort och
medlemskap hos Stadium – koppla dessa till
Skultorps IF (görs på respektive hemsida). Du
förlorar inget samtidigt som Skultorps IF får
bonus. Stort tack för din hjälp!

Nästa nummer av nyhetsbrevet kommer i maj 2017

Skultorps IF, Sjogerstadsvägen, 541 93 Skövde.
Tel: 0500-43 30 20, 0703-72 18 19, fax: 0500-43 35 77
kansli@skultorpsif.o.se

www.skultorpsif.com

