Offensiv idrettsglede

Påmelding til fotballsesongen 2018
For å kunne melde på lag i serien må fotballgruppa ha en oversikt over hvor mange
spillere vi vil ha i sesongen 2018. Påmeldingen gjøres på:
www. alvdalil.no innen 20.12.17.
Deltakeravgift pr.01.12.17(endringer kan skje i årsmøtet):
• J12 / G12
kr. 1.700,• J14 / G14
kr. 2.200,• J17 / G16
kr. 2.700,• J19 / G19
kr. 3.200,• Senior
kr. 3.500,I tillegg til dette deltar lag på ulike cuper og turneringer som har deltakeravgift. Ta
kontakt med noen i fotballgruppas styre om det er ønske om mer informasjon om
dette.

Her kommer litt informasjon om hva du kan forvente og hva som forventes
når man tilhører et lag i Alvdal fotballen:
For deg som spiller på et lag forventes det at du:
➢ Du er medlem av Alvdal idrettslag, enten som personlig medlem, eller
gjennom familiemedlemskap

➢ Du er med på laget hele sesongen når du har sagt ja (det er selvsagt lov å
komme for å være med på treninger for å se om fotball er noe for deg, uten at
dette forplikter)
➢ Du møter presis til avtalte trenings og kamptider.
➢ Du møter opp på dugnader for å dekke kostnader tilknyttet vår aktivitet, kakelotteri, papir og fotballkopp er noen av våre dugnader
➢ Du sier fra i så god tid som mulig om du ikke kan møte til trening eller kamp.
➢ Du har med deg ditt personlige utstyr som fotball, spillerdrakt, overtrekksdress,
leggbeskyttere og sko. Fint om alt av utstyr merkes godt med navn.
➢ Du melder deg på via vår hjemmeside, innen fristen 20.12.17.
➢ Du betaler dine forpliktelser til idrettslaget til angitte frister. Skulle det være
utfordringer knyttet til dette bør du ta kontakt med daglig leder i forkant av
fristene.
➢ Du er bevisst våre verdier. Disse er #Stolthet#Samhold#Engasjement
➢ Du leser gjennom våre blå/kvite regler. Dette hjelper deg til å forstå våre
verdier

For deg som foresatt på et lag forventes det at du:
➢ Du tar del i kjøreplan etter oppsett fra lagets oppmann
➢ Du hjelper til ved dugnader. Krokfoten fotbøllturnering, og kaffesalg ved
kamper og turneringer er dugnader vi i stor grad benytter foresatte til.
➢ Du hjelper din/dine med å melde seg inn via vår hjemmeside innen fristen
20.12.17
➢ Du hjelper til med at eventuelle lisenser, cupavgifter, treningsavgifter etc blir
betalt.
➢ Setter deg inn i foreldrevettregler som du kan finne på alvdalil.no
➢ Møter på foreldremøte for barnet ditt sitt lag
I tillegg skulle vi gjerne ønske at du har lyst til å være med å utvikle fotballen i Alvdal.
Vi ønsker gjerne at du:
➢ er medlem av Alvdal idrettslag, enten som personlig medlem, eller gjennom
familiemedlemskap
➢ kunne tenke deg å ta dommer- eller trenerkurs
➢ kunne tenke deg å være lagleder(oppmann) for ett av våre lag
➢ du har lyst til å ta på deg verv i fotballgruppas styre
For mer informasjon:
➢ www.alvdalil.no
o Her finner dere nyttig informasjon som går direkte på laget,
klubbhåndbøker, styre, forsikring mm.
Vi ønsker alle involverte til lykke med årets sesong!

#Stolthet#Samhold#Engasjement

