
 
 

 

Välkommen till IK Waria!  
 

IK Waria är en anrik fotbollsförening som startade 1942. Föreningens 
ungdomsverksamhet är inriktad på flickfotboll och vi har för tillfället 
lag i åldrarna 4-19 år. Till detta så har föreningen också ett damlag.  

Verksamhetens alla funktioner och roller drivs av personer med ett 
stort hjärta för flickfotboll och framförallt för våra tjejers bästa. 

Mer utförlig information om föreningen och våra lag finns på 
www.ikwaria.se 

2 play 4 fun  

Vår ungdomsverksamhet syftar till att det ska finnas plats för alla som 
är intresserade av fotboll. Alla ska få vara med utifrån sina egna 
förutsättningar och förmågor. Det viktigaste är att spelaren trivs i IK 
Waria. Vi tränar, spelar matcher och åker på roliga cuper ihop.  

Hemmaplan 

Större delen av årets träningar sker på Ektorp; inomhus i 
Ektorpshallen och utomhus på Ektorps gräsplaner. Information om 
träningstider och plats finns i kalendern på respektive lags hemsida, 
vilka finns på www.ikwaria.se eller för mobilen i appen Svenska lag. 

Tränare 

Kontaktpersoner för flickor födda 2015 2016: 
Tobias Fälth, lagledare, 0723-217088, tobiasfalth@gmail.com 
Clara Herner, tränare, 0707-399802, clara.herner@gmail.com 
Daniel Diaz, tränare, 0707-322002, jordanidiaz@gmail.com 

 

Medlemsavgift  

Medlemsavgift faktureras årsvis i mars med 400kr/familj 

Träningsavgift faktureras höst och vår för vinter och sommarsäsong 
med 2 x 600kr/spelare  

Ideell förening 

IK Waria är en ideell förening, vilket innebär att alla hjälps åt med de 
aktiviteter och försäljningar som styrelsen beslutat om, t.ex. 
bingolottos julkalender och Newbody. Detta är en förutsättning för 
att vi ska kunna hålla kvar vid våra låga medlems- och 
träningsavgifter.   

Försäkring 

Som medlem omfattas IK Warias spelare av en idrottsförsäkring via 
Svenska Fotbollförbundet/Folksam. 

Klubblokal 

Klubblokalen finns på Vilbergsgatan 50. På parkeringen utanför sker 
ofta samling inför avfärd till matcher på bortaplan.  

Tips till dig som spelare och förälder  

Se till att du som spelare vid träning och match:   
• alltid kommer i god tid innan träning, match och samling  
• är ombytt till lämpliga kläder efter plats för träning/match.   
• lämnar smycken, klockor etc. hemma  
• har benskydden ordentligt fastsatta  
• har ett trevligt bemötande mot alla du möter 
• har med dig skor, benskydd, vattenflaska och träningskläder 

(träning)/överdragskläder (match) 
Matchtröja får du låna av klubben.   
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