
 
 

Välkommen till Hovås Billdal IF 

Vad roligt att du vill vara med i Hovås Billdal IF och hoppas att du skall trivas.  

Här får du lite kort information om hur det går till i vår förening.  

 

Organisation 

För att föreningen och lagen skall fungera krävs föräldraengagemang. På ledarsidan är det en fördel 

om det i varje lag finns huvudtränare, tränare, cupansvarig, materialansvarig, lagledare, 

föräldrarepresentant, kassör och juniorcoachansvarig. För att vara tränare finns numera ett 

utbildningskrav från Göteborgs Fotboll Förbund och alla tränare erbjuds kontinuerlig fortbildning 

genom föreningens utbildningsansvariga. 

Vi behöver alla hjälpas åt och under ett år så får alla föräldrar ett eller flera arbetspass i något av våra 

caféer, på städdagar samt arbetsuppgifter på några av klubbens årliga evenemang och A-

lagsmatcher. Inför jul säljer alla spelare Bingolottos julkalender och under våren säljer alla spelare 

klädpaket. Kolla gärna in årets arrangemangsagenda. 

Medlems- och träningsavgift 

Som ny i klubben får du vara med och prova på att träna tre gånger, under en fyraveckorsperiod, 

innan du betalar medlems- och träningsavgift. När medlemsavgiften är betald erhålls ett digitalt 

medlemskort. Deltagande i matcher, serie, sammandrag eller cupspel är inte tillåtet förrän avgiften 

betalts. Medlems- och träningsavgift fastställs på föreningens budgetmöte. Se aktuella avgifter på 

hemsidan. 

Anläggning 

Hovås Billdal IF huserar på tre anläggningar. Seniorlagen på Hovåsvallen (naturgräs), Ungdomslagen 

på Hovås Billdal Arena (konstgräs) och de yngre åldersgrupperna på Billdalsvallen (naturgräs).  

Höst-/vintertid tränar föreningens samtliga lag på Hovås Billdal Arena och i undantagsfall på Kobbens 

IP i Askim.  

Klubbstugan med sportkontor är belägen på Billdalsvallen.  

Parkering 

Billdalsvallen – Asfalterad parkering i ”kurvan” till Billdalsvallen. 

Hovås Billdal Arena – Asfalterad, avgiftsbelagd parkering vid Askims ishall. 

Det är inte tillåtet att köra bil upp till klubbhuset på Billdalsvallen, det är heller inte tillåtet att 

parkera jäms med Kruniusvägen vid Hovås Billdal Arena.  

Vi ser med fördel att man tar sig till våra anläggningar med cykel, går eller kollektivtrafiken. 

Sammandrag och matcher 

Sex- och sjuåringar spelar 3mot3-fotboll. Sammandrag. 

Åtta- och nioåringar spelar 5mot5-fotboll. Sammandrag. 

Tio- och elvaåringar spelar 7mot7-fotboll. Seriespel. 

Tolvåringar spelar stor 7mot7. Seriespel. 

Trettonåringar spelar 9mot9. Seriespel. 

Fjortonåringar spelar stor 9mot9. Seriespel. 

Från femton år och uppåt spelar man 11mot11. Seriespel 

Motionslag spelar 7mot7. Seriespel. 



 
 

Klubbkläder 

Hovås Billdal IF har ett samarbetsavtal med Stadium som återförsäljare och Adidas som 

varumärkesleverantör. Alla föreningens, inklusive lagens, material- och klädinköp görs genom 

Stadium och Adidas. 

För att erhålla HBIFs matchtröja deponeras 600kr via åldersgruppen, beloppet återfås när 

medlemmen slutar och återlämnar tröjan. 

Klubbkläder säljs på Stadium.se. Hovås Billdal IF har en egen föreningsprofil där man lägger 

beställningar, betalar och väljer vart man vill hämta ut sina varor. 

Erbjudanden 

När medlemsavgiften är betald erhålls ett digitalt medlemskort via appen Svenskalag. Via 

medlemskortet kan du ta del av diverse erbjudanden HBIF har genom sina samarbetspartners och 

sponsorer. 

 

Stöd Hovås Billdal IF när du handlar på Stadium. Registrera dig som medlem och registrera att du vill 

stödja HBIF. Du behåller din egen bonus samtidigt som klubben får bonus på ditt köp. 

Stöd Hovås Billdal IF när du handlar på ICA Kvantum Hovås. Bli Stammiskund och visa upp den 

digitala ICA-koden i kassan när du betalar. Du hittar koden via det digitala medlemskortet. Du stödjer 

HBIF med 1% av ditt köpbelopp vid varje köptillfälle samtidigt som du behåller din egen stammis-

bonus. 

Gör dina nätinköp via Sponsorhuset där du kan handla från över 600 kända nätbutiker. Varje köp ger 

pengar både till dig själv och HBIF https://www.sponsorhuset.se/hovasbilldalif/intro/. Sprid länken 

till dina vänner och bekanta.  

 

Har du frågor kanske du hittar svaret på www.hovasbilldal.se annars är det bara att kontakta 

Sportkontoret, någon av Tränarna eller någon i Styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan. 

 

 

Vi har ett ständigt behov av ideella krafter, både på ledarsidan och i styrelsen. Trivs du med 

föreningsarbete och har idéer som du vill se förvekligade så ser vi dig gärna bland oss. 

 

Tillsammans är vi Hovås Billdal IF 
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