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IFK Mariehamn Fotboll rf är en ideell Förening vars syfte är att befrämja fotboll för barn och
ungdomar.

1. IFK Mariehamn Fotbolls värdegrund
IFK Mariehamns värdegrund ska genomsyra Föreningens verksamhet och den finns
beskriven på hemsidan:
http://fotboll.ifkmariehamn.com/materiaalipankki/?download=19804
Varje lag inom Föreningen ska årligen:
- Bekanta sig med och gå igenom värdegrunden.
- Göra upp spelregler inom laget:
a) Mellan spelare.
b) Mellan föräldrar och ledare.

2) Allmän information om föreningen
A. Namn
I officiella sammanhang, t ex anmälan till serier, turneringar och liknande, benämns
Föreningen ”IFK Mariehamn”.
B. Lagen
Spelarna indelas i lag som vanligtvis utgår från spelarens ålder och kön.
C. Föreningstränare (= av Föreningen anställd tränare)
Varje lag har en utsedd ansvarig Föreningstränare som stöder och supportar lagets
verksamhet samt coachar lagtränare. Fördelningen av Föreningstränarna finns beskriven på
hemsidan.
D. Lagtränare (ideella tränare)
Lagens tränare följer IFK:s utbildningsplan. Föreningen erbjuder gratis utbildning, både
intern och extern, för tränarna.
E. Föräldragrupp
Då Föreningen är ideell, är det av största vikt att varje lag med hjälp av Föreningens
anställda, skapar en föräldragrupp, vars uppgift är att möjliggöra för laget att ha en
intressant och givande verksamhet. Laget utser internt ansvarspersoner för att
verksamheten ska fungera.

3 (8)

Uppgifter för lagledare, men som kan fördelas på flera personer
• Allmän kontaktperson (tillsammans med tränare)
• Anmäla lag till serier och turneringar (tillsammans med tränare)
• Ordna träningsmatcher (tillsammans med tränare)
• Statistik Membra (tillsammans med tränare)
• Uppdatera hemsida och/eller social media
• Ekonomi
• Material (kläder, träningskläder, matchkläder, medicinväska)
• Researrangemang
• Kalenderansvarig
• Kioskansvarig
Varje lag förväntas hålla minst två (2) föräldramöten per säsong. Vid åtminstone ett av dessa
tillfällen ska någon av Föreningens anställda personer delta.
F. Material
På Föreningens Kansli finns ett grundmaterial för att bedriva verksamheten. Till detta
material räknas bland annat:
• Koner
• Bollpump
• Visselpipa
• Västar
• Medicinväska samt de viktigaste tillbehören till denna.
Den person som laget utsett till att sköta materialbiten hämtar nämnda material från
Kansliet.
G. Kläder
Föreningen ingår ett centralt avtal med leverantör av kläder. Sedan 2005 har IFK använt sig
av Puma och det nuvarande avtalet sträcker sig fram till 2023. Likaså har Föreningen ingått
ett avtal med en lokal samarbetspartner, Team Sportia, som levererar varor till Föreningen
och dess lag.
Föreningen har en egen klädkatalog varifrån de enskilda lagen kan beställa kläder.
Föreningen rekommenderar att lagen är likadant klädda på träningarna, åtminstone tskjorta, senast från det år spelarna blir 7 år gamla.
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H. Matchdräkt
Spelare i Föreningen erhåller speltröja och spelshorts, medan spelarna själva köper vita
Puma-strumpor. Föreningens dräkt är enligt följande:
Vit tröja
Gröna shorts
Vita strumpor

Om spelare använder underställ på
överkroppen, ska detta vara vitt. En
speldräkt förväntas vara i användning under två säsonger. Om spelare slutar eller behöver
en ny dräkt, ska den gamla dräkten lämnas tillbaka till Föreningen (Kansliet), som sedan gör
en bedömning om dräkten kan återanvändas internt eller om den skickas till någon
hjälporganisation.
Det är tillåtet att trycka spelarens namn på dräkten, men kostnaden för detta står laget för.
Om vit speltröja inte kan användas vid en match, ska grön speltröja användas. Lag som deltar
flitigt i seriespel eller turneringar kan beställa gröna tröjor, medan lag som behöver gröna
tröjor vid något enstaka tillfälle kan låna från Kansliet.
Matchdräkter beställs i januari varje år.
I. Träningsavgift
Spelare i Föreningen betalar träningsavgift som bland annat används för att täcka
följande kostnader:
• Planhyra
• Kanslihyra
• Material
• Löner
• Den obligatoriska spelarlicensen, samt försäkring för spelare som är 11 år och yngre.
Dessutom får spelare:
• Säsongskort till IFK:s hemmamatcher
• Träningsboll
• Gratis deltagande i föreningens egna turneringar.
Träningsavgiften bestäms av Föreningens styrelse och faktureras två gånger per år. De
spelare som deltar i akademiverksamheten betalar en extra avgift.

5 (8)

J. Arbetsuppgifter för föreningens föräldrar
För att kunna hålla träningsavgiften på en rimlig nivå, krävs följande insatser av föräldrarna i
Föreningen:
• Försäljning (sedan urminnestid har detta bestått av julkalendrar).
• Publikvärd vid 1 - 2 ligamatcher/år.
• Arbetsinsats vid Alandia Cup (från 11 år och äldre).
• Insatser i lagets verksamhet (beskrivet i punkt 1 C)
K. Turneringar
Föreningen arrangerar varje år ca 20 turneringar för spelare i åldern 9 - 16 år. Under
turneringarna är det laget som spelar som sköter kioskverksamheten, samt tillsätter
planvärdar. Föreningen sköter kontakten med motståndarlagen, researrangörer samt ordnar
med spelschema och domare.
För de turneringar som Föreningen arrangerar krävs att turneringarna är sanktionerade av
Ålands Fotbollförbund (ÅFF), vilket Föreningen ansöker om. I Föreningens egna turneringar
betalar spelarna ingen avgift.
Vill lagen ordna turneringar på egen hand så är det fullt möjligt. Planerna i Mariehamn står
till lagens förfogande, men då krävs även att turneringen är sanktionerad av ÅFF. Informera
Föreningschefen i god tid för planbokning och ansökan om sanktion.
L. Fotbollsplaner
Föreningens verksamhet bedrivs i Mariehamn där följande anläggningar finns att
tillgå:
• Wiklöf Holding Arena huvudplan
• Wiklöf Holding Arena B-plan
• Backeberg
• Ytternäs (Bomans ängar)
• Idrottsgården
• Baltichallen
Föreningen planerar och bokar träningstider för alla lag. Om något lag med kort
varsel vill lägga in extra träningar, kan dessa bokas med Idrottsparkens personal
(idrottsparken@mariehamn.ax, tel 531440, 53142 eller 531443).
Inhiberad träning måste avbokas och detta sker genom att kontakta Idrottsparken
(se kontaktuppgifter ovan).
I undantagsfall bedrivs träningar utanför Mariehamn, men detta ska godkännas av
Föreningen. Även träningar på WHAs huvudplan ska godkännas av Föreningen.
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M. Policy för kommunikation och sociala medier
IFK Mariehamn Fotboll rf ska hålla sina medlemmar och dess föräldrar informerade om föreningen
och dess verksamhet. Detta sker via en eller flera av följande kanaler:
1) Hemsidan.
2) E-post till ledare för varje lag, som i sin tur förmedlar budskapet vidare till
spelarna/föräldrarna i laget.

Det är upp till varje spelare/förälder att säkerställa att föreningen har uppdaterade kontaktuppgifter
till spelarna.

Sociala medier föreningen
•
•

Med sociala medier avses Facebook, Instagram, Youtube och andra liknande forum.
Föreningen har ett officiellt Facebook-konto och ett Instagram-konto. Dessa uppdateras av
en eller flera av Föreningschefen utsedda personer.

Sociala medier lagen
En eller flera ansvarspersoner i laget kan skapa grupper på social media vars främsta syfte är att
förmedla information om t ex träningar, matcher, anmälningar m.m.
Dessa regler gäller för lagens grupper på social media:
•
•
•
•
•
•

Alla gruppens medlemmar får vara med.
Personsignum får inte förmedlas på kanaler på social media.
Inga kränkande eller nedsättande kommentarer får göras.
Visa respekt mot andra föreningars spelare, ledare samt domare.
Var alltid korrekt och använd sunt förnuft.
Föreningen har rätt att vara med i gruppen.

Föreningen kan agera mot den eller de personer som bryter mot dessa riktlinjer.

N. Lexikon och annan nyttig information
Facebook = Föreningen finns på Facebook: ”IFK Mariehamn Dam- och ungdomsfotboll”. Alla
som på något sätt är involverad i Föreningen rekommenderas att följa IFK på Facebook.
FBF = Finlands bollförbund
HIDR = Hälsa- och Idrottslinjen vid Ålands Lyceum. Elever som antagits till HIDR kan träna
fotboll två gånger/vecka under skoltid.
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Kansli = Finns på Wiklöf Holding Arena, tel 16335. Öppet måndag – fredag kl 10-16.
Kiosk = Föreningen har kiosk på WHA, Backeberg och Ytternäs. Kioskerna i Backeberg och
Ytternäs används sparsamt. Kiosken på WHA är laddad med ett grundutbud av kaffe, te, läsk,
trip, kaffemuggar, skedar m.m. Lag kan använda kiosken vid t ex seriematcher, turneringar
och poolspel. Försäljningen går till lagets egen kassa. Lag som vill använda kiosken ska
kontakta kansliet minst en vecka på förhand.
Medlem = Alla som spelar i IFK Mariehamn Fotboll är medlemmar i Föreningen.
Medlemsavgiften faktureras på våren tillsammans med träningsavgiften. Det är också
önskvärt att föräldrar, ledare och supportrar är medlemmar i Föreningen.
Spelarlicens = Obligatoriskt för alla fotbollsspelare i Finland. Kansliet köper licensen
åt alla spelare i Föreningen.
Sponsorer = Föreningen tecknar avtal med ett fåtal sponsorer och alla lag följer de
villkor som Föreningen överenskommit med sponsorn i fråga. Huvudsponsor för IFKs
ungdomsfotboll är Ålandsbanken och bankens logo ska synas på matchdräkten samt de
klädesplagg som lagen själva beställer (t-skjorta, tröja, jacka).
Lagen kan ha egna sponsorer.
Taso = Nätbaserat system där lag i seriespel sköter bland annat matchprotokoll, domarfrågor
m.m.
ÅFF = Ålands Fotbollförbund
Årsmöte = Föreningen håller vanligtvis sitt årsmöte i februari.

3. IFK Mariehamns policy
Här finns en närmare beskrivning av IFK Mariehamns policy gällande droger, jämställdhet
m.m.: http://fotboll.ifkmariehamn.com/materiaalipankki/?download=8581

4. IFK Mariehamns utbildningsplan
Utbildningsplanen ska ge spelare, tränare, föräldrar och andra intresserade en överblick över
hur Föreningens verksamhet bedrivs utgående från ålder.
Här finns nuvarande utbildningsplan:
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http://fotboll.ifkmariehamn.com/materiaalipankki/?download=9107
En ny utbildningsplan är under arbete.

5. Kansli och personal
Föreningen har anställd personal enligt följande:
Föreningschef
Sportchef
Ledande ungdomstränare
Dam- och flickansvarig

Thomas Fonsell
Gary Williams
Johan Carlsson
Daniela Haglund

6. Föreningens styrelse och grunduppgifter
Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Nuvarande styrelse och övriga grundfakta finns
beskriven på hemsidan:
http://fotboll.ifkmariehamn.com/seura/78654/foreningen

