
TANUMS IF 

Vad man bör veta  

som förälder  

i Tanums IF 

FÖRÄLDRAGUIDE 
FOTBOLL 



Välkommen som förälder i Tanums IF! 
 

Som förälder är du den viktigaste personen för ditt barn. 
  

Och för oss i Tanums IF är du en viktig pusselbit i föreningen.  

Det är föräldrar och andra ideella personer som bygger  
föreningen tillsammans. 

 
 

_______________________________ 

För att Tanums IF ska fungera och kunna vara en förening  
där alla kan vara medlemmar (utifrån ett socioekonomiskt perspektiv) 

har vi beslutat att ha en låg medlemsavgift i kombination med en  
träningsavgift vars nivå avgörs av hur gammal ditt barn är. 

 

 
Detta gör att du som förälder hjälper till ibland  
och ställer upp på föreningens olika aktiviteter. 

Det brukar vanligtvis röra sig om 2-3 gånger per år. 
 

 
Utöver detta tillkommer aktiviteter som laget själv arrangerar,  

exempelvis strandstädning eller kakförsäljning,  
där pengarna går direkt till laget. 

 

När man blir tilldelad ett uppdrag är det oerhört viktigt att man  
ställer upp!  

 
Om man inte kan just det datumet vill vi att du ordnar 

 med en ersättare.  
Det kan exempelvis vara att du byter tid med en annan  
förälder i laget eller att du frågar en släkting om hjälp.  

 
 



Det är även viktigt att du deltar på föräldramöten  
som ledarna kallar till.  

Det är där du får information om träningsupplägg,  
aktiviteter och annat som rör laget. 

 

 

 

Vad menas egentligen med ideell förening? 
”En ideell organisation är en icke-statlig organisation vilken 
inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet,  

och som drivs på frivillig basis.” (Källa: Wikipedia) 

 

 

 

Alla våra barn– och ungdomsledare arbetar  
utan någon ersättning. 

De lägger ner hundratals timmar varje år för att ge  
våra barn och ungdomar en meningsfull fritid! 



Registrera medlem 

 

Varje medlem ska läggas in direkt  i vårt medlemsregister i Sportadmin. 
 

 
Detta för att medlemmen ska hamna i rätt grupp & 

för att vi ska kunna närvarorapportera, skicka kallelser m.m. 
 

 
Det finns flera sätt att göra detta på: 

 Ledaren hjälper medlemmen med hjälp av sin egen  
inloggning i Sportadmin. 

 Medlemmen skriver ner sina uppgifter på en lapp och  
ledaren lämnar den till kansliet för registrering. 

 

 

Denna information behöver vi veta: 
För– och efternamn 
Adress 
Personnummer 
Mailadress 
Telefonnummer 
Ev. allergi 
Målsmans kontaktuppgifter 
Om medlemmen ska ingå i ett familjemedlemskap 

 

På vår hemsida kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. 

 



Medlems– och träningsavgift 

 

När medlemmen registrerats skickas en avi med medlemsavgiften och 
träningsavgiften.  

 
Man kan välja mellan olika betalningsmetoder;  

Kort, Faktura eller Delbetalning. 
 

Faktura och Delbetalning kan endast användas  
vid belopp över 500 kronor. 

En avgift tillkommer som täcker administrativa kostnader. 
 

 
Dessa medlemsavgifter har vi: 

 

Stöd 200 kr 
Aktiv 500 kr 
Familj 1100 kr 

 

Dessa träningsavgifter har vi: 
 

7-12 år   150 kr 
13-17 år   300 kr 
18 år & uppåt   500 kr 

 
 

OBS! 

Uppdatering av uppgifter 

 
Om du flyttat, fått nytt telefonnummer eller bytt mailadress  

vill vi att du meddelar oss detta. 
Meddela din ledare eller ring kansliet om något behöver uppdateras. 



 

Facebook-grupper 

Vissa lag har en egen Facebook-grupp där du kan fråga om det mesta 
inom fotboll och vår förening. 

 
 

 

Kansliet 

På kansliet jobbar Fanny med det mesta ett kontor har att erbjuda. 
Hon har även hand om medlemsregistret, hemsidan,  

våra lotter, tvätten m.m. 

Har du frågor om något i eller om klubben  
är det bara att ringa eller komma på besök. 

Öppet: Mån-fre 8-12, tors. även 18-20 
Telefon: 0525-205 32 

info@tanumsif.nu 
 
 

 

Sociala medier 

På vår hemsida www.tanumsif.nu samlar vi all information som rör 
allt i föreningen.  

Vi har även en Facebook-sida där vi lägger upp löpande  
nyheter under året. 

Gilla oss gärna på Instagram. Vi heter tanumsif_fotboll 



Klubbkollektionen 

 
Vår kollektion är av märket Craft. 

 
Du kan se, känna på och prova kläderna i vår utställning  

i klubbrummet. 

 
Du kan även gå in på vår hemsida och läsa mer. 

Beställ via mail: order@tanumsif.nu eller kontakta Marcus 
Fransson på 073-631 99 12 

 
Alla kläder har en TIF-logga.  

Vill du ha extra tryck tillkommer 20 kr per bokstav. 

 
Leveranstid är ungefär 2 veckor. 



 

Ledarnas utbildning 
Ett grundkrav för att få vara ledare i Tanums IF är att de gått SvFF:s  

tränarutbildning ”C-diplom”, som anordnas av Bohusläns fotbollsförbund. 
 

 

Träningar och matcher 

För ditt barns skull är det viktigt att du är närvarande  
på träning och match.  

Stötta och peppa vid med– och motgång. 
Du är en förebild för alla spelarna i laget,  

det ställer höga krav på dig och ditt uppförande! 

• Var en god supporter vid sidan av planen där du hejar på alla  
spelare i laget, både vid med– och motgång. 

• Kritisera aldrig domare och domslut och ABSOLUT inte inför  
barnen! 

• Håll fokus på utveckling, inte resultat. 

• Hjälp till att sprida en positiv stämning runt matchen! 

• Du förväntas hjälpa till med kiosken under hemmamatcher.  
Prata med din ledare eller lagförälder om datum. 

 

 
Efter träning 

Alla mål som använts på träning ska flyttas tillbaka till sidan av planen. 
Vattenflaskor samlas ihop, töms och ställs tillbaka på hyllan i  

tvättrummet. 
 

Var och en måste själv ansvara för sina ägodelar.  
Inlåsnings-möjligheter finns. 

Sparvallen är en offentlig anläggning,  
det är lätt att saker försvinner om man lämnar dem obevakade! 



Tvätt 
Efter match tvättas matchkläderna och läggs tillbaka i boden. 

Måndagar - fredagar sköter kanslisten detta. 
Tröjor, t-shirts och shorts vrängs innan tvätt för att spara trycken. 

Sockarna ska vara rättvända. 
Tvätten ska läggas i tvätt-ställningen i tvättrummet. 
Prata gärna med ditt barn om vikten att hjälpas åt  

så att det blir rätt. 
 

 

 

Boden 
I boden förvaras matchkläder, bollar, medicinväskor m.m. 

Varje lag har en egen medicinväska som ledaren ansvarar för.  
Endast ledare får vistas i boden! 

 

 

 

Bussen 
Bussen är till för färd till och från matcher, träningar m.m. 

Det lag som ska åka längst har förtur. 
Info och regler kring bussen finns bl.a. på vår hemsida. 

 

 



 Medlemsavgifter 

 Lottförsäljning 

 Försäljning av kakor, Ravelli m.m. 

 Bingon 

 Kiosken på Sparvallen 

 Funktionär på olika företagsevenemang 

 LOK-stöd 

 Sponsring 

Tänk på att pengarna går till klubben och  
dess barn– och ungdomsverksamhet! 

 
Ju fler vi är som hjälper till,  
ju lättare blir det för alla. 

! 

Hjälp gärna till! 
 

Som ideell förening är det viktigt att vi hjälps åt.  

Under året har vi utgifter som t.ex.  
plan– och lokalhyror, materialinköp (så som bollar,  

västar, koner m.m.), försäkringar, förbundsavgifter o.s.v. 
 

För att kunna betala detta får vi in pengar på följande sätt: 



Lottförsäljning 

Under året säljer vi Bingolotter, Sverigelotter & Sportlotten. 
På hösten säljer vi även Folkspels Julkalender. 
 

Ravelli, kakor m.m. 

Några gånger per år har vi även försäljningsomgångar för  
Ravelli-kollektionen, kakor, eller nåt annat kul. 
Vi meddelar på hemsidan och Facebook när det är någon omgång på gång!  

 

Bingon 

I över 50 år har vi haft bingo i Bygdegården. 
Den har nu flyttat till Tanum Shoppingcenter. 
 
Bingon börjar kl. 18:00, men redan 16:30 kommer spelarna och  
börjar köpa lotter, fikar och umgås. 
 
När någon eller flera fått ”BINGO” ska raden rättas. Därför har man en 
motropare som kollar brickan och ropar upp vilka nummer som står på 
raden. Om det är rätt nummer delar man ut pengar till den eller de som 
fått bingo och spelet fortsätter. 
 
Vid 19-tiden är det en paus då många vill ha något ifrån kiosken. 
Då är det skönt att vara två där. 
 
Varje vecka behöver vi hjälp med: 

• 1 st Motropare kl. 16:45—20:30 (kan även delas av två  
personer, ett pass före och ett efter pausen.) 

• 2 st Bricksäljare kl. 15:30—17:00 

• 2 st Lottsäljare/kiosk 15:30—19:00 

 
Fotbollssektionen bestämmer vilka datum som gäller för ditt lag. ´ 
Fråga din lagledare/lagförälder hur just ert lag lägger upp arbetet. 

 
Kiosken på Sparvallen 

Vid varje match ska kiosken hållas öppen. 
Ledaren eller en lagförälder fördelar ansvaret till föräldrar i ditt lag. 
I kiosken finns information om allt man behöver veta. 



Telefon: 0525-205 32 

E-post: info@tanumsif.nu 

Tanums IF 

Sparvallen 1 

457 30  TANUMSHEDE 

 

Ansvarsområden & kontaktuppgifter 

Ordförande Fotbollsstyrelsen 
Marcus Fransson, 073-631 99 12 
 

Ordförande Huvudstyrelsen 
Ulf Brahm, 070-636 22 89 
 

Klubbkollektionen 
Marcus Fransson, 073-631 99 12 

 
Kiosken 
Cecilia Kvick, 070-920 83 17 
Camilla Hogebrandt, 073-230 08 04 

 
Kansliet 
Fanny Svedberg, 0525-205 32  

Bg-nr: 332-9166 

Org.nr: 855900-1154 


