Välkommen till

I den här sammanfattande skriften vill vi på ett enkelt
sätt ge lite information om Vassunda IF Handboll till
Dig som är ny spelare och/eller förälder och som
kommer att bli medlem i Vassunda IF.
Det är viktigt för oss att Du som spelare och förälder
vet vad vi vill åstadkomma och vad vi står för liksom
vad det innebär att spela handboll såväl på som
utanför plan.
Efter att Du/Ni har tagit del av informationen hoppas vi
att Ni känner det än mer angeläget att bli medlemmar
och spela handboll hos oss och att Ni känner Er varmt
välkomna!
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1 VIF:s verksamhet
Vassunda IF som huvudförening består av fyra
sektioner, handboll, bordtennis, fotboll och skidor.
Varje sektion har en egen styrelse för resp.
verksamhet.
Som de flesta idrottsföreningar baseras VIF:s
verksamhet på ideella insatser som är ”A och O” för
klubben. Inkomsterna för att driva verksamheten
kommer i huvudsak från tre områden, medlems- och
aktivitetsavgifter, statliga & kommunala bidrag samt
klubbens olika arbetsinsatser och olika aktiviteter.
2 Handbollssektionen
VIF handbolls medlemmar är i huvudsak aktiva
spelare. Spelarna är från 6-7 år och upp till senior
fördelat på 19 lag i 16 årskullar (säsongen 2015/16).
Det viktigaste med vår ungdomsverksamhet är att ha
roligt med handbollen. Visserligen ökar kraven i olika
avseenden ju äldre man blir men i grunden ska alltid
glädjen finnas.
Handbollen ska förutom att på ett lätt sätt ge bra fysisk
aktivitet även ge god handbollsträning och spänning i
att få spela matcher mot andra lag. Handbollen
uppmuntrar även till att träffa nya kompisar, att lära sig
arbeta i grupp mot gemensamma mål och samarbeta
liksom att acceptera och ta hänsyn till andra personer.
3 Moral, etik och uppförande
VIF som förening ska kännetecknas av ett gott
uppförande liksom god moral och etik oavsett om det
gäller på planen eller utanför. Vi förväntar oss att alla
som på något sätt representerar VIF verkar för det i
alla sammanhang.
www.vassundaif.se

4 Kostnader och åtaganden
För att få träna och spela i VIF måste man vara
medlem i klubben. Medlemsavgiften betalas en gång
per år och man kan välja att betala avgift för en
enskild spelare eller för hela familjen i ett samlat
medlemskap. I medlemsavgiften ingår en försäkring
vilken är obligatorisk för att träna och spela matcher.
En aktivitetsavgift tas ut för varje spelare och säsong.
Den finansierar hyra av hallar, inköp av utrustning,
anmälningsavgifter m.m. Avgiften varierar beroende
på ålder. Aktuella avgifter finns på hemsidan.
Det man behöver för att träna och spela handboll är
vanliga idrottskläder, T-shirt, kortbyxor och ett par
idrottsskor. VIF håller med matchtröja vid matcherna.
Varje lag har en ansvarig tränare. En eller flera
föräldrar behövs som lagledare m.m. och de har till
uppgift att administrera och organisera lagets
aktiviteter. Förutom träning och match har varje lag
några olika uppgifter (arbetsinsatser) under säsongen.
Alla föräldrar tar ansvar för att skjutsa laget till
bortamatcherna. Den som inte har bil kan stötta laget
på något annat sätt.
VIF ”förhandlar” varje år om tilldelning av halltider som
sedan fördelas mellan lagen. Tiderna varierar från lag
till lag och från år till år men som regel försöker vi hålla
oss till principen att de yngsta tränar på helger.

5 Träningar och matcher
Vår huvudsakliga verksamhet är givetvis att träna och
spela handboll. Träningarna sker i Hälsohuset

www.vassundaif.se

(Knivsta), Alsikehallen (Alsike) och i Björkhallen
(Vassunda).
De allra yngsta tränar en gång i veckan. De deltar
även i matchspel i MiniUppland som spelas i form av
sammandrag på liten plan och med mjukboll. Spel på
fullstor plan och i serier påbörjas vid 10-års ålder (Dungdom).
Vi spelar både i Upplands- och Stockholmsserierna.
Har Ni frågor och/eller funderingar som Ni inte har fått
svar på, tveka inte att kontakta någon av oss i
föreningen. Information finns även på vår hemsida,
www.vassundaif.se.
Du når oss även via e-post, handboll@vassundaif.se
Välkommen!
Handbollsektionens styrelse
Obligatoriska avgifter
1. Medlemsavgift 2016 (inkl försäkring)
Enskild spelare upp till 15 år 100kr/år
Enskild spelare över 15 år
200kr/år
Familj
400kr/år
2. Aktivitetsavgift säsongen 2016/17
E-ungdom 7-8 år
500kr/spelare
D2-ungdom 9 år
600kr/spelare
D1-ungdom 10 år
800kr/spelare
C-ungdom 11-12 år
1000kr/spelare
B-ungdom 13-14 år
1300kr/spelare
A-ungdom 15-16 år
1500kr/spelare
Junior 17-18 år
1600kr/spelare
Senior 19 > år
1700kr/spelare
http://www2.idrottonline.se/VassundaIF-Handboll/Medlem/Avgifter/
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