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 Hej kamrat! 
 
Vi är jätteglada att du valt att börja spela fotboll i Vasa IFK. Vi vill att du skall veta, att kamratskap är den 
viktigaste delen i vår förening. Vi hjälper, respekterar och hejar på varandra och låter alla få vara med i 
gemenskapen oberoende av kön, etnicitet eller religion.   
 
Utrustning 
När du börjar i IFK får du en träningströja, dricka flaska och tygpåse. Utöver det beställs speldräkt och 
träningskläder efter behov inom laget. Du behöver köpa en boll i storlek 3, fotbollsskor, benskydd och 
fotbollsstrumpor. 
 
Lagledning 
Varje lag har en eller flera tränare som ansvarar för det sportsliga i laget, en lagledare som ansvarar för det 
praktiska i laget och en kassör som ser till att ekonomin är i skick. Det är sedan upp till varje lag att utse 
andra ansvarspersoner. Lagledaren, kassören och övriga ansvarspersoner utgörs av föräldrar. Om du känner 
att du gärna tar en aktiv roll i laget eller föreningen är det bara att ta kontakt med lagledningen.  
 
My Club och whatsapp 
VIFK använder sig av ett administrativt program som heter My Club. I My Club får varje spelare en egen profil 
via vilken anmälningar till evenemang såsom träningar, matcher, talkon, turneringar mm. görs. Alla fakturor 
skickas även via My Club.  
 
Kommunikationen mellan föreningen och familjerna sker via My Club. Varje lag har dessutom en egen 
whatsapp grupp för att smidigt och snabbt få ut viktig information till föräldrarna.  
För att tränaren skall kunna planera träningar och matcher är det viktigt att i god tid anmäla om ditt barn 
deltar eller inte. Vid sena eller plötsliga förhinder meddelar man ytterligare via lagets whatsapp grupp. 
 
Kostnader 
Medlemsavgiften i VIFK är 30€/år. Utöver medlemsavgiften betalar varje spelare en verksamhetsavgift som 
varierar beroende av ålder 105-185€/år. Alla medlemmar från infoblad där det finns mera om vad avgifterna 
går till.  
VIFK hör till WFA (Wasa Fotbolls akademi) till WFA betalas en medlemsavgift på 72€/år för 5-mannalag från 
8 års ålder och 96€/år för 8-mannalag.  
Utöver dessa kostnader betalar varje spelare en avgift till laget utgående från lagets utgifter för licens, 
försäkring, träningsturer, turneringar och klädbeställningar mm.  
 
Kamratfonden 
Kamratfonden finns till för familjer som har det ekonomiskt utmanande. Genom att diskutera med lagledaren i 
ditt lag kan din familj få ekonomisk hjälp så att ditt barn kan delta i verksamheten på samma villkor som alla 
andra barn. Det här är konfidentiellt och kommer inte till någon utomståendes kännedom, lagledaren sköter 
om ansökan till kamratfonden. 
 
 
Välkommen på träningar och matcher 
Alla föräldrar är givetvis välkomna att följa med träningar och se på matcher när allmänna restriktioner tillåter 
det. Vi vill dock poängtera att det är tränaren som ger råd och handleder spelarna både under träning och 
match. Föräldrarnas viktigaste uppgift är att heja på laget i positiva ordalag. 


