
Praktisk information till dig som Förälder i Fässbergs IF 
Fässbergs IF har mer än 100 års erfarenhet av fotboll och föreningslivet och det vill vi gärna dela med 
oss av. Att vara en del av Fässbergs IF är så mycket mer än att bara spela fotboll, det är att vara en 
del av en stor gemenskap.  

Vi har idag nära 400 aktiva medlemmar som varje vecka spelar fotboll i något av alla våra lag, från de 
allra yngsta 4-5 åringarna, upp till vårt A-lag. I vår verksamhet finns även ett paralag för spelare med 
neuropsykiatriska och fysiska funktionsvariationer. 

Som spelare i Fässbergs IF kommer ert barn att få ta del av en gedigen fotbollsutbildning ledd av 
utbildade föräldratränare. Vårt fokus ligger på att alla skall få vara med, att alla skall ha roligt och att 
alla skall få möjlighet att utvecklas i sin takt. 

Föräldrarollen: 

En förutsättning för att nya åldersgrupper ska kunna startas upp och överleva är att det finns 
tillräckligt med spelare och ledare. Målsättningen är att ha en grupp på upp mot 30 spelare där det 
finns 1 ledare per 5 barn. Detta ger goda förutsättningar att klara uppdraget med att lägga upp och 
genomföra träningar, ha hand om lagets hemsida, kommunikationen med spelare och deras föräldrar 
och sköta ekonomin kring laget utan att arbetet känns betungande för den enskilde personen. Ingen 
kan göra allt men alla kan göra något. Ledarna kommer att rekryteras bland föräldrarna under de 
första åren. Uppdraget som ledare kräver inga fotbollskunskaper utan man får den utbildning man 
behöver från föreningen, det enda som behövs är goda värderingar och viljan att ge av sig själv till 
våra barn. 

På sikt är det också viktigt att forma en föräldragrupp. Gruppens uppgift blir att vara lagledarnas 
förlängda arm ut till föräldrarna då det till exempel behövs engagemang vid våra olika evenemang 
och föreningsdagar. Föräldragruppen kan också vara ledarna behjälpliga vid olika försäljningar som 
laget väljer att göra eller kring praktiska men inte fotbollsspecifika detaljer vid träningsläger och 
cuper. 

Oavsett om man väljer att bli ledare, del av en föräldragrupp eller inget av det så är man som 
förälder en del av föreningen och det innebär så väl fördelar som skyldigheter. Fördelen är förstås 
den fina gemenskapen man får tillsammans med övriga föräldrar och barn vid träning, matcher och 
andra evenemang. Man ger även sina barn en möjlighet att utvecklas både som person och 
fotbollsspelare i en trygg och inspirerande miljö. Skyldigheterna består i att vara behjälplig vid olika 
evenemang som föreningen har, aktivt delta i de säljuppdrag som laget och föreningen presenterar, 
delta på föräldramöten och andra sammankomster samt svara på kallelser och kommunikation som 
ledare och föräldragrupp skickar ut. Inför varje säsong kommer föräldrarna få presenterat för sig vilka 
åtaganden som den egna åldersgruppen har under det kommande året, allt för att kunna planera så 
bra som möjligt. 

Utrustning:  

Vi har inga krav på utrustning förutom att alla spelare måste bära benskydd samt att sulan på skorna 
inte får lämna svarta märken på idrottsgolvet (gäller vid inomhusträningarna). I övrigt räcker det med 
vanliga idrottskläder. För den som önskar finns föreningskläder att köpa hos vår samarbetspartner 
CC-sport och via vår hemsida. Flera gånger per år finns kläderna även för försäljning på plats på våra 
evenemang. 

 



 

Medlemsavgifter:  

Medlems och träningsavgifter erläggs 2 gånger per år. Först i Januari sedan i Augusti, samma summa 
vid båda tillfällena. I Fässbergs IF får inga spelare delta i matchspel innan medlemsavgiften är betald 
eller delbetalning påbörjad, detta framförallt på grund av försäkringsfrågan. Har man svårigheter att 
betala tar man kontakt med kansliet så läggs en avbetalningsplan upp. Målet är att alla barn skall få 
möjlighet att delta även om familjen har ekonomiska begränsningar. 

Träningstider: 

Träningstiderna varierar från säsong till säsong och detta beror på att vi är många föreningar som 
delar på de planer och inomhushallar som finns i kommunen. Tiderna förmedlas till er av ledarna via 
mail och information på er lagsida. I stort kan man säga att tiderna ligger i block mellan v2-16 och 17-
50. Därtill kommer ett inomhusblock mellan v45-14. 

Matcher: 

I de yngre åldrarna sker matchspel i huvudsak på så kallade sammandrag som arrangeras av 
Göteborgs Fotbollsförbund ett antal helger under året. Man spelar några matcher under till exempel 
en förmiddag. Inga resultat räknas utan matchspelet syftar till att barnen ska få prova på att spela 
match och ha roligt. 

Från 9 års ålder börjar lagen spela seriespel. Inte heller här räknas några resultat utan allt matchspel 
sker i utbildningssyfte och för att barnen skall få ha roligt. Först vid 13 års ålder börjar man registrera 
resultat. 

Ni föräldrar är otroligt viktiga för era barn i matchsituationen. Tänk noga på hur ni uppför er kring 
planen, före och efter match. Tänk på hur ni ställer frågan när barnen kommer hem efter att ha 
spelat match. ”Var det roligt att spela idag?” är en mycket bättre fråga än ” Hur gick matchen?” 

Som guidning finns de 10 föräldrabuden… 

1. Kom till träning och match - ditt barn vill det.  

2. Uppmuntra alla spelarna i laget under matchen – inte bara din dotter eller son.  

3. Uppmuntra i både med och motgång - ge inte onödig kritik utan var positiv och vägledande.  

4. Respektera hur tränaren disponerar spelarna – försök inte påverka henne/honom under matchen 
och sätt dig in i klubbens policy.  

5. Se domaren som en vägledare – kritisera aldrig hans/hennes bedömning.  

6. Uppmuntra ditt barn att delta - pressa inte.  

7. Fråga om matchen var rolig, spännande och just – inte bara vad resultatet blev.  

8. Se till att ditt barn har förnuftig utrustning – överdriv inte  

9. Respektera föreningens ungdomsarbete och policy. Kom på de årliga mötena där man resonerar 
om principer etc. Du behöver inte andra förutsättningar för att delta i föreningens arbete än lust och 
engagemang.  

10. Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll – det är inte du själv 



 

Fotbollscamp 

Under året arrangerar Fässbergs IF ett antal fotbollscamp: Dessa hålls alltid under skolloven. Exakt 
hur det kommer se ut under året presenteras på det första föräldramötet som ert lag har i början på 
året. Information och möjlighet till anmälan skickas även ut centralt från kansliet. Vanligen kan barn 
mellan 8-12 år delta i våra camps men det händer att åldrarna justeras uppåt eller nedåt beroende 
på upplägget och hur mycket bemanning vi lyckas få till. 

Kommunikation: 

Det är väldigt viktigt att hålla sin mailadress och mobilnummer uppdaterad på hemsidan då all 
information från ledare och förening kommer att gå den vägen. Säg till era ledare om ni byter adress 
eller nummer så hjälper de er.  Vi använder oss av kallelser till de flesta av våra aktiviteter och det är 
viktigt att ni tar del av informationen och återkopplar till era ledare i de fall detta efterfrågas.  

På vår hemsida www.fassbergsif.se finns kontaktuppgifter till så väl kansli som styrelse. Ledarna för 
lagen finner ni under respektive lagflik. 

Försäljning: 

För att kunna bekosta all verksamhet och sin personal behöver Fässbergs IF ett tillskott i kassan 
utöver medlemsavgifterna. Detta har vi fram tills idag gjort med bland annat lottförsäljning. Alla lag 
utom det yngsta deltar i försäljningsarbetet och en del av vinsten hamnar i lagets egen kassa. 
Möjlighet att ”köpa sig fri” har diskuterats och provkörts i olika omgångar. Beslut om vad som sker 
under det aktuella året tas av styrelsen. 

 

http://www.fassbergsif.se/

