
Hej och välkommen till Vasa IFK!
Vasa IFK (Idrottsföreningen Kamraterna Vasa r.f.) grundades 1900. 

Föreningens kamratskap bygger på omtanke, ärlighet och respekt – 
för alla.

Alla som vill sparka boll är välkomna. Vi har verksamhet för både 
flickor och pojkar och lag i alla åldersklasser från 4-5 åriga knattar 
till herr- och damspelare. Kontaktuppgifter till alla lagen hittar du på 
hemsidan, www.vifk.fi. På träningarna talar vi både svenska och fin-
ska. Du behöver inte veta eller kunna något om fotboll när du börjar, 
du lär dig med tiden. VIFK har ett eget ”Fotbollsprogram” som ger rik-
tlinjer hur verksamheten i lagen ska genomföras från år till år. I pro-
grammet finns bl.a. direktiv om träningsinnehåll och – mängd för jun-
iorer i olika åldrar. Vi utbildar våra tränare enligt Finlands Bollförbunds 
tränarprogram.

”Barn ska få vara barn”

I VIFK tränar 4-7 åringar 1-2 ggr/vecka (träning + match). Du be-
höver ingen utrustning när du börjar, men det är bra att ha egen boll 
(stl 3) och drickaflaska. Det viktigaste är att öka intresset för fotboll 
och att få barnen börja träna och leka med boll på egen tid. Det är så 
man blir bättre för varje dag. Du ska också kunna ha tid för andra hob-
byn/sporter - det ser vi endast som en positiv sak. 

Grunden bakom verksamheten/träningar för barn:
 * Barns lika värde
 * Barns bästa
 * Barns  rätt till utveckling
 * Barns inflytande
 * Barns rätt till fritid
Träningarnas ledstjärnor: 
 * Bollekar
 * Fotbollsspel
 * Rörelseglädje
 * Samarbete
 * Kamratskap

Kostnader

I Vasa IFK betalar alla juniorer följande avgifter till Juniorsektionen:
 - Medlemsavgift,  30€/år. 
 -Verksamhetsavgift,  från 60 euro och uppåt.
 - P/F15 och yngre betalar WFA avgift, 75€/år. 
   WFA är ett samarbete mellan sex föreningar: VIFK, SIK,  
   SIF, I-JBK, BK-48 och KUFFEN. 
                       Alla samarbetsföreningars juniorer betalar WFA avgiften. 
   Mera info om WFA: www.vifk.fi/wfa/

Mer information om vad du får för verksamhetsavgiften och vad 
juniorsektionen använder pengarna till, hittar du på www.vifk.fi  
under ”Verksamhet”. Du kan också kontakta krister.gronholm@vifk.fi

Viktigt att veta!

När du deltar i föreningens ledda träningar och matcher, bör du vara 
försäkrad. 

”Pelipaikka” heter Finlands Bollförbunds register som alla fotbolls-
spelare måste registreras i för att få spela och delta i förbundets se-
rier. 

För att kunna registrera nya spelare, behövs följande uppgifter, som 
du ger till lagledaren:
 - Namn, adress, postnummer, telefon, e-post, födelseort  
   och -land samt medborgarskap
 - Är du utländsk medborgare behövs också ett 
   foto av pass/id
 - Har du inte egen försäkring, meddela om du vill 
    ha Bollförbundets försäkring via ”Pelipaikka”. 

När du registrerar dig får du som spelare en ”PalloID” (= fotbolls-
spelarens personnummer). Du får ”PalloID:n” till den e-post adress 
som du själv angett. Med ”PalloID” kan du sen själv logga in i ”Pelipai-
kka” och se/ändra på dina egna uppgifter, https://fifaconnect.org/FIN/. 
Har du tidigare deltagit i någon annan förenings verksamhet, så kan 
du redan vara registrerad. 

I så fall söker vi om överflyttning till VIFK. Avgiften för överflyttnin-
gen betalar VIFK. 

Har ni frågor eller funderingar om verksamheten i Vasa IFK såsom 
ansvar och skyldigheter, föräldrarnas roll, frivilligt arbete, fotbollspro-
grammet o.s.v.?

Ta kontakt med: krister.gronholm@vifk.fi. Du hittar också mer infor-
mation på vår hemsida: www.vifk.fi

”En gång kamrat, alltid kamrat”


