Medlemsavgift för år 2019
Medlemsavgiften står för en mycket stor del av föreningens inkomster.
Inbetalningen ska vara gjord före 28/2 2019 för att få vara med på IF Wartas
aktiviteter.

Träningsavgift för år 2019
IF Warta satsar på att utbilda alla spelare genom välutbildade ledare och tränare.
Föräldratränare finns för åldrarna 6 – 14 år. Från 15 år till seniorer har vi
avdelade och för åldersgruppen särskilt utbildade tränare.
Alla tränare ska fortlöpande utbildas för den åldersgrupp de ansvarar för.
För att finansiera denna satsning på välutbildade tränare behöver vi från och
med spelåret 2019 taxera ut en Träningsavgift utöver Medlemsavgiften.
Medlemsavgift Träningsavgift

Fotboll
Futsal
2019

Totalt att betala
800 kronor
1200 kronor
1500 kronor
800 kronor
350 kronor

6 – 12 år

600

200

13 -16 år

800

400

17 -

1000

500

Oldboys

800

Ledare
Familj

350
0
1200 + träningsavgift enligt åldersgrupp ovan

0

IF Warta

EX. Familj + 11 år + 15 år = 1200 + 200 + 400 = 1800 kronor

Kontaktuppgifter till IF Warta
Kansli
Öppettider: 10.00 – 18.00
Telefon: 031 – 53 71 73
e-post: if.warta@swipnet.se

Information till
föräldrar och spelare

Föreningen

Förälder – du är viktig!

IF Warta bildades i Januari 1929 och är en av Göteborgs äldsta
ungdomsidrottsföreningar. Vi är en breddklubb med mer än 500 aktiva
medlemmar där alla barn och vuxna som gillar fotboll ska känna sig varmt
välkomna.

Som förälder spelar ni en mycket viktig roll i IF Warta. Tänk på att alltid föregå
med gott exempel genom att följa de regler och policyer som gäller inom vår
förening.
●

Vi är en ideell ungdomsförening där alla ledare, spelare och föräldrar
tillsammans hjälps åt för att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar.

●
●
●
●

Mål, visioner och principer
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

Verksamheten ska präglas av glädje och entusiasm.
Vi utbildar och utvecklar alla spelare i alla årskullar.
Våra ledare ska vara välutbildade och alltid i fas med aktuell årskull.
Vi bereder plats åt alla som vill spela fotboll upp t.o.m. juniorålder.
Ungdomslag t.o.m. 9-manna ska i huvudsak ha en laguttagning som
baseras på principen med jämna lag.
IF Warta ska ha ett herrseniorlag etablerat i division 3 där minst halva
truppen ska vara egna produkter.
IF Warta ska ha ett damseniorlag i seriespel.
Föreningen ska ha ett oldboys lag för medlemmar som vill spela fotboll i
avslappnad miljö.
Vi tar avstånd från rasism, främlingsfientlighet och motverkar alla
former av diskriminering, mobbning, sexism och nedsättande språk.
Vårt klubbhus ska vara en välbesökt och naturlig samlingsplats för våra
medlemmar även på fritiden.

Ni hittar mer information i våra styrdokument som ligger till grund för all
verksamhet inom IF Warta. Dessa finns att hitta på vår hemsida under
rubriken “Styrdokument” på www.laget.se/ifwarta

●
●
●
●

Låt ledarna ansvara för träningar och matcher.
Tala aldrig illa om ledare, motståndare eller domare.
Skjutsa barn till och från matcher/träningar.
Stötta och uppmuntra alla barn i laget, alltid positiva kommentarer.
Stötta ledarna på ett positivt sätt. Tänk på att ledarna ställer upp med sin
tid, sitt engagemang och fotbollskunnande utan annan vinning än
idrottsliga och sociala upplevelser.
Tänk på att barnen ska komma i tid till träningar och matcher.
Hör alltid av er till ledare vid frånvaro av olika orsaker.
Meddela ledare om allergier eller sjukdom förekommer.
Ställa upp på IF Wartas aktiviteter såsom Göteborg cup, Wartadagen,
OLKA cup samt sköta ”Gula Huset”.

Föräldragruppen – markservice runt laget!
Laget och lagets ledare behöver också understöd, i form av en s.k. föräldragrupp som är med och stöttar laget i olika sammanhang.
Den absolut viktigaste uppgiften för föräldragruppen är att organisera lagets
föräldrar när det är dags för klubbarrangemang, t.e.x. Gula huset, Cuper m.m.
Exempel på andra funktioner:
●
planerar lagaktiviteter tillsammans med ledarna/tränarna som
t.ex. kick-off, avslutning, fester m.m.

Föreningsengagemang – ett måste!
I likhet med de flesta andra föreningar är IF Warta beroende av föräldrar och
spelare som hjälper till vid våra olika föreningsarrangemang. Detta är
nödvändigt för att vi ska kunna få in pengar till föreningen – pengar som går till
vår verksamhet.
Alla föreningsarrangemang fördelas jämnt och rättvist över alla lag i form av
korta arbetspass, vanligen 3-4 timmar och dessa MÅSTE bemannas med
lagens föräldrar. Detta gäller åtminstone fram tills dess att barnen når en ålder
då de själva kan axla detta ansvar.
Vi vill vara extra tydliga här och understryka att detta är ett åtagande och en
skyldighet som förväntas av er som förälder/spelare i IF Warta.

Hemsidan –www.laget.se/ifwarta
På vår hemsida hittar ni fortlöpande information från föreningen. Här finns
klubbnyheter, kontaktuppgifter, våra styrdokument, lagsidor, matchreferat
m.m. Här finner du också vår klubbshop med klubbens egen klädprofil.
På lagsidorna hittar ni information från respektive lag såsom kalender, nyheter
och allmän information från ledarna. Det är viktigt att ni då och då går in på er
lagsida.

