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Välkommen som spelare och förälder i 

Skoftebyns IF! 
 

  

Vi är en ideell förening i Trollhättan, med 
målet att ge barn och ungdomar en aktiv 

och meningsfull fritidsverksamhet. 
Alla är välkomna hos oss. 



För att alla ska trivas i vår klubb behöver man följa 
våra gemensamma regler. I den här foldern finns viktig 
information för dig som är ny medlem. 
 

Betala medlemsavgift 

För att få spela fotboll i Skoftebyns IF måste du betala 
medlemsavgift. Självklart får du provträna några gånger 
innan du betalar. Om du blir medlem efter sommar-
uppehållet betalar du endast halv medlemsavgift. 
 

Hitta det du behöver veta på hemsidan 
All information finns på klubbens hemsida 
www.skoftebynsif.nu. Varje träningsgrupp har en egen 
lagsida på hemsidan. 
 

Läs om vår policy 

Klubbens regler finns att läsa på hemsidan. Det är 
viktigt att du känner till vad som förväntas våra 
medlemmar beroende på om man är spelare, förälder 
eller ledare. 
 

Fyll i kontaktuppgifter 

Klubben behöver fullständiga kontaktuppgifter för varje 
spelare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt medlems-
register och används för kommunikation med spelare 
och anhöriga samt för närvarohantering. (Aktivitetsstöd 
är en mycket viktig del av klubbens ekonomi.) 

http://www.skoftebynsif.nu/


När du anmäler dig som medlem via hemsidan är det 
därför viktigt att fylla i alla uppgifter korrekt, och sedan 
se till att uppgifterna hålls uppdaterade. Dina 
personuppgifter lagras i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning.  
 

Göra ”lagtimmar” på Slusscaféet 

Skoftebyns IF driver Slusscaféet. Där får alla 
ungdomslag och seniorlag jobba ideellt några tillfällen 
per säsong. Det kallar vi att göra ”lagtimmar”. För att få 
spela matcher krävs att man gör sina tilldelade 
lagtimmar. 
 

Gemensam försäljning 

Klubben har ett antal gemensamma försäljnings-
aktiviteter per år. För att få spela matcher krävs att man 
deltar i dessa aktiviteter. 
 

Pengarna går till lagkassan 

Alla lag har en egen lagkassa där pengar från lagtimmar 
och lottpaketsförsäljning sätts in. Dessa pengar används 
till cuper, läger mm. 
 

Klubbkläder 

Kläder med klubbtryck kan beställas och köpas vid flera 
tillfällen per år. Tider för profilbeställning annonseras 



på hemsidan. Vissa utvalda produkter i profilkatalogen 
kan köpas året runt i Stadium-butiken på Överby. 
 

Alla behövs! 

De flesta av våra ledare är själva föräldrar till någon 
spelare, och får ingen ekonomisk ersättning för sitt 
arbete. Förutom fotboll finns det mycket annat som ska 
fungera kring ett lag, t ex lottpaket, skjuts till matcher, 
lagkassa, material, lagets hemsida och slusscaféet. Vi 
ber därför er föräldrar att hjälpa till med det ni tycker ni 
kan bidra med. Alla kan göra lite! 
 
 

Vi hoppas att ni kommer att trivas i Skoftebyns IF! 
 


