Många glädjeämnen trots utmanande tider
Trots att coronapandemin fortsättningsvis gäckar samhället, kan IFK Mariehamn Fotboll rf ändå titta tillbaka på ett positivt 2021.
-

Alandia Cup gjorde comeback, om än i liten skala, efter att ha ställts in 2020.
Föreningen har nästan 500 registrerade spelare.
IFKs herrlag höll sig, med viss möda igen, kvar i ligan. Det betyder att vi nästa år kan se ligafotboll för artonde året i rad på
Wiklöf Holding Arena.
Flera lag har starka säsonger bakom sig. Här kan t ex P20-laget nämnas som i vinter kvalar till ligan.
Många spelare har utmärkt sig individuellt, vilket inneburit både liga- och landslagsdebuter under 2021.
Det ideella engagemanget i föreningen är fortsättningsvis mycket starkt.

Säsongen 2022
Föreningen planerar säsongen 2022 utgående från att det ska vara ett normalt fotbollsår. Om coronapandemin fortsätter, anpassar
vi oss efter myndigheternas rekommendationer.
Det som är avvikande från ett normalt fotbollsår är att föreningen under 2022 ska arrangera dubbla upplagor av Alandia Cup (1116/6 och 18-23/6), med totalt ca 170 lag. Det blir en stor utmaning, men samtidigt kan det bli alla tiders fotbollsfest under två
veckor på Åland.
Föreningen går in i den nya säsongen med två heltidsanställda tränare i form av Johan Carlsson (ledande ungdomstränare) och den
nytillträdde sportchefen Gary Williams (börjar 1.1.2022). Till dam- och flicksidan pågår rekryteringen av en person som på heltid
ska jobba med utveckling av flick- och damfotbollen.
Oförändrad träningsavgift 2022
Till säsongen 2022 förblir träningsavgiften på samma nivå som 2021. En naturlig åldersjustering sker för vissa spelare, men
tarifferna förblir oförändrade. En detaljerad beskrivning av träningsavgiften finns på omgående sida. Föreningen jobbar hårt med
att hålla träningsavgiften på en rimlig nivå och tack vare det extra bidrag som Ålands Idrott beviljat föreningen, kan vi uppfylla den
målsättningen.
För träningsavgiften och arbetspassen får spelaren bland annat:
Speldräkt.
Spelarlicens.
Säsongskort till IFK:s hemmamatcher.
Träningsboll.
Fritt deltagande i Alandia Cup samt IFK:s övriga turneringar.
Dessutom används träningsavgiften till att täcka lagbudgetar, tränararvoden, kostnader för personal, ledarutbildning, kanslihyra,
planhyror, domarkostnader, material m.m.
Försäkringar
Enligt Finlands Bollförbunds (FBF) tävlingsbestämmelser, måste varje spelare i Finland ha en privat försäkring. Till säsongen 2022
tecknar IFK Mariehamn denna försäkring för spelare som är födda 2011 - 2017.
För spelare som är födda 2010 och tidigare är det på föräldrarnas/spelarnas ansvar att teckna en privat försäkring, som är på minst
samma nivå som den försäkring som FBF erbjuder.
Frågor?
Om ni har frågor med anledning av det här brevet eller annat som berör IFK:s verksamhet, vänligen kontakta vårt kansli,
föreningschef Thomas Fonsell (tel 16335, thomas.fonsell@ifkmariehamn.com).
Till sist vill vi från styrelsens sida rikta ett stort tack till alla som på något sätt under den gångna säsongen engagerat sig ideellt i
föreningens verksamhet. Ert osjälviska engagemang är IFK:s styrka!
Med vänlig hälsning
Styrelsen, IFK Mariehamn Fotboll rf

TRÄNINGSAVGIFTER IFK MARIEHAMN FOTBOLL RF 2022
Åldersgrupp

Födda 2006 och äldre
Födda 2007-2009
Födda 2010
Födda 2011
Födda 2012
Födda 2013
Födda 2014
Födda 2015-16
Akademi, extra träningar

Rat 1

Rat 2

faktureras i november

faktureras i mars

giltig november - mars

giltig april - oktober

180,00 €
170,00 €
150,00 €
140,00 €
130,00 €
110,00 €
100,00 €
80,00 €
50,00 €

180,00 €
170,00 €
150,00 €
140,00 €
130,00 €
110,00 €
100,00 €
80,00 €

Obligatoriska arbetspass

Rat 3 (kan jobbas bort)

1-2 vuxenpass vid ligamatch + Alandia Cup
1-2 vuxenpass vid ligamatch + Alandia Cup
1-2 vuxenpass vid ligamatch + Alandia Cup
1-2 vuxenpass vid ligamatch + städning AC
1-2 vuxenpass vid ligamatch
1-2 vuxenpass vid ligamatch
1-2 vuxenpass vid ligamatch
-

€150 eller försäljning av julkalender + 1-2 arb

€150 eller försäljning av julkalender + 1-2 arb

€100 eller försäljning av julkalender + 1-2 arb

€100 eller försäljning av julkalender + 1-2 arb
€100 eller försäljning av julkalender
€100 eller försäljning av julkalender
€100 eller försäljning av julkalender
-

50,00 € OBS! Faktureras separat i januari och juni.

Om träningsavgiften
Betald träningsavgift återbetalas inte.
Rat 1 och 2 är obligatoriska för alla spelare, medan rat 3 kan arbetas bort.
Syskonrabatt: de som har aktiva syskon inom ungdomsfotbollen betalar endast halva avgiften för de yngre syskonen .
Vuxenpass ligamatch: Publikvärd eller kioskpersonal.
Arbetspass Alandia Cup (AC): nyckelpass, kioskpersonal, nattvakt eller dylikt.
Vid frågor, vänligen kontakta IFK:s kansli på tel.nr. 16 335.

huvudsponsor för IFK Mariehamns ungdomsfotboll
P.S. Vi ses på IFK:s traditionella ungdomsavslutning lördag 15 januari, 2022 kl 14:00 i Baltichallen.

www.fotboll.ifkmariehamn.com
Följ oss på Facebook och Instagram.

