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Vasa IFK önskar er Välkomna! 

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 flickor och pojkar och lag från 4-5 åringar till herr- och 
damlag. Vi har även föräldra-barngrupper för 2-3 åringar. Lagens kontaktuppgifter hittar du på hemsidan vifk.fi. Där 
hittar du också en del annan info samt kan anmäla dig via ”Ny spelare”.  I verksamheten använder vi både finska och 
svenska. När man kommer med behöver man inte veta eller kunna något om fotboll, man lär sig med tiden. VIFK har 
eget fotbollsprogram som ger riktlinjer för lagets verksamhet. I programmet finns bl.a. anvisningar för träningarnas 
innehåll och mängd. Tränarna skolas enligt FBF tränarprogram. Juniorverksamheten i VIFK skötas av Juniorchefen 
och Juniorsektionen. Verksamheten för herrarnas och damernas representationslag sköts av herr- respektive 
damsektionen. Alla sektioner har sin egen ekonomi.  

My Club 

VIFK använder My Club bl.a. för medlemsregister, fakturering, information. Alla som kommer till VIFK får en länk till 
systemet efter att man gett namn och e-postadress till lagledaren. Man kan också lämna in uppgifterna via VIFK 
hemsida -> ”Ny spelare”. 
När man fått länken och skrivit in sig, ska man fylla i alla uppgifter som adress, tel. nummer, föräldrarnas namn o.s.v. 
Fyll i alla uppgifter. 
 
Pelipaikka 

”Pelipaikka” är Bollförbundets spelarregister där alla spelare ska registreras. För att registreras behövs utöver 
uppgifterna som finns i My Club även spelarens nationalitet, födelseort och -land. Om man inte är finländsk 
medborgare, behövs ett foto på ID t.ex. pass eller ID-kort. När spelaren är registrerad köper man ett ”spelpass” som 
alla ska ha. Endera ”pelipassi” eller ”korttelipassi”. Korttelipassi är för dem som inte deltar i någon av FBF serier. Från 
”Pelipaikka” kan man även skaffa försäkring. OBS! Alla spelare ska vara försäkrade med en egen eller förbundets 
försäkring. Spelpass och försäkring (bollförbundets) skall förnyas årligen. 

Betalningar och medelsanskaffning 

Spelaren betalar olika avgifter: Medlemsavgift till föreningen (30€/år), verksamhetsavgift till juniorsektionen (95-
195€ beroende åldersklass), WFA avgift till WFA för 8 år och äldre (72€ för 5-manna lag och för 8-manna 96€/år) 
samt lagavgifter för lagets egna utgifter. Lagavgiftens storlek beror på lagets verksamhet och ökar med åldern när 
verksamheten växer. Med lagavgift betalas hall- och planhyror, bussresor, turneringsavgifter, kläder, o.s.v. Storleken 
på lagavgiften slås fast på föräldramötet före säsongen i samband med lagets budget. Budgetens storlek bestäms av 
lagledningen och föräldrarna tillsammans. Lagavgiften kan minskas med olika medelsanskaffningar såsom talko. På 
föräldramötet bestäms metoder för medelsanskaffning och deltagande i talkon. Verksamhetsavgiften går till 
Juniorsektionen och närmare info vad pengarna används till skickas via My Club till alla juniorer. Alla nya i VIFK har 
30 dagar gratis prövotid. OBS! Under denna period är spelaren inte försäkrad. Föreningens juniorer har en 
medelanskaffningsplikt: sälja 10st VIFK sommarlotter á 5€ per år. 

Träning och andra idrottsgrenar 

Mångsidig träning är viktigt och därför är det bra att barn utövar flera sporter och har olika fritidssysselsättningar. 
B.la. därför tränar vi högst 1-3 ggr per vecka i de yngre åldrarna. Ifall man har annan träning samma dag som 
fotbollsträning så är det OK att utebli från fotbollsträningen men det är bra att informera lagledningen. 
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För de yngre spelarna är det extra viktigt att de trivs, känner sig trygga och att de lyckas. Under träningar ska man 
känna glädje och få uppmärksamhet, känna sig som en i laget samt lära sig vad träningskultur är. 

Träningar sker i egen åldersklass men det finns undantag. Beslut om detta tar tränarna i samråd med föreningens 
representant. Äldre åldersklassens tränare ska inte själv närma sig varken spelaren eller föräldrarna. Föräldrarna ska 
inte heller fråga efter träningsplats i äldre åldersklasser. 

I lågstadieåldern delar vi inte spelare i nivåklasser men under träningar kan man göra olika övningar enligt kunnande. 
Det är ofta en bättre lösning för alla. 

Matcher och matchtid 

Inom Vasa IFK vill vi garantera speltid för alla. I de yngre åldrarna (lågstadiet) är inte resultatet det viktigaste utan 
alla måste få prova och våga göra misstag, spelglädje för alla. Då lär sig  och utvecklas spelarna. Att vinna är roligt 
och viktigt men inte med vilka medel som helst, man vinner och förlorar som ett lag. Sett till hela säsongen ska 
speltiden vara jämnt fördelat.  

För utvecklingens skull är det bra att kunna hålla sig till 25/50/25 regeln. Man spelar 25% av matcherna mot svagare 
motstånd, 50% mot jämnstarka och 25% mot starkare lag. P.g.a. detta kan laget även delta i serien för äldre 
åldersklass.  

I högstadieåldern garanteras inte lika mycket speltid till alla. Då kan speltiden fördelas enligt träningsnärvaro och -
kultur. 

För 16 år och äldre börjar ”att vinna” vara mer i fokus. Det syns i matcher, speltid, träningar och träningsmängd. För 
dem som inte är motiverade av "att vinna" eller ökad träningsmängd försöker vi erbjuda ”hobbylag”.  

Spelregler 

Lag för 11år och yngre ska årligen göra spelregler mellan spelare och lagledning samt mellan lagledning och 
föräldrar. Lagen får själv bestämma reglerna men några regler från föreningens sida ska finns med för alla lag. 

Frivilligarbete 

Största delen av föreningens arbete sker på frivillig bas. Utan den insatsen finns ingen förening. Alla lag behöver 
tränare, lagledare och kassör. Lagen gör även olika talkoarbete där spelarnas föräldrar deltar. Även föreningen, VIFK, 
behöver frivilliga till olika tillställningar och arbeten inom styrelse, herr-, dam- och juniorsektion, under 
representationslagens matcher och reklamförsäljning. Kom gärna med, mer info får du av lagledaren eller av 
krister.gronholm@vifk.fi. Du hittar fler kontaktuppgifter under www.vifk.fi 

VÄLKOMMEN MED I KAMRATSKAPEN! 

”En gång IFK alltid IFK” 

”En gång kamrat alltid kamrat” 

#VasaIFKallasIFK 

#VasaIFKkaikkienIFK 

 


