
Till dig med barn i föreningen 

Du och Ditt barn är del i en av distriktets mest aktiva  
ideella föreningar som med över 120 aktiva tillsammans  

genererar över 11 000 träningstillfällen. Vi har nästan 30 ledare  
som tillsammans tillbringar 13 000 timmar per år för föreningen. 

 Detta för att skapa så bra förutsättningar för våra  
aktiva att lyckas och för att trivas. Utöver detta bedriver  

vi också många andra aktiviteter för att skapa ett levande Torsåker. 

Vi hoppas att 2019 ska bli ett år fullt med glädje,  
utveckling och framgång. 
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Har du frågor? 
Fotbollsansvarig: David Laksola    076-636 37 95 
Ordförande: Birgitta Osmund Eriksson  073-822 50 56 

Tänk på detta när du är på Barn och Ungdomsidrott 
 Barnen är inte små elitidrottare 
 Domaren är mänsklig 
 Ledarna är ideella 
 Föräldrarna hejar på alla 
 Barnidrott ska bygga på glädje och gemenskap 

Glädje – Gemenskap - Stolthet 

www.torsakersif.se 



Förmåner med Torsåkers IF 

Fotbollsverksamheten 
Vår fotbollsverksamhet tror på bredd och  

därmed att alla får vara med.  
Med välutbildade ledare som brinner för idrotten  

kan vi erbjuda barn och ungdomar en miljö där de får  
synas och vara del av ett starkt kollektiv. Vi ger barn  

och unga en värdefull fritid. 
 

Aktiviteter utanför fotbollen 
Varje år arrangerar Torsåkers IF flera aktiviteter som inte 

 har med fotboll att göra. Byggdemarknad, Spökstig, 

 Julmys vid 5:ans vindskydd, Bluegrasscamping  
och 30-April firande är bara en handfull med  

de event vi bedriver för att skapa en levande landsbygd.  

Ingen träningsavgift 
Vi är en av få föreningar som kan erbjuda 

barn och unga träning utan att betala träningsavgift.  
Fotboll är en sport som ska vara lättillgänglig  

och öppen för alla, därför ska inte 
 träningsavgiften vara det som sätter stopp. 

Välutbildade och engagerade Ledare 
Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling inom ledargruppen  

och tillsammans med SISU Idrottsutbildarna samt 
 Gestriklands Fotbollsförbund för att ge våra aktiva  

så bra förutsättningar som möjligt. 
 

Gemenskap Torsåker 
Som en liten ort kan vi erbjuda något som de stora 

 klubbarna ofta missar – en gemenskap som bygger  
på trygghet där man känner igen varandra. Vi ger barn och  

unga en möjlighet att synas och vara del av ett  
starkt kollektiv på och utanför fotbollsplanen.  
Att vara del av ett lag utbildar också barnen i 

Att visa respekt mot varandra, disciplin och kamratskap 

Vad förväntar vi oss av dig som förälder? 

Cafeterian 
Vid de egna hemmamatcherna samt seniormatcher  
kan du som förälder bli tilldelad att stå i cafeterian.  

Det är alltid minst 2 som står där och hjälper de som vill handla.  
Det brukar röra sig om 6-8 gånger per säsong beroende. 

Lemstanäs Bilbingo 
En, eller max två gånger per säsong kommer du  

tillsammans med andra föräldrar att jobba i  
Lemstanäs på bilbingon. Där tar man betalt av  

de som vill köpa lotter och delar ut vinster.  

TIFY-Cup April 
Varje år i April bedriver Torsåkers IF en försäsongscup  

över två helger. Där kommer du få diverse  
uppgifter, såsom att stå i cafeteria eller grilla hamburgare. 

TIF-Lotter 
Under säsongen kommer ni att bli tilldelad lotter 

för försäljning.  

Stötta ditt barn i dess idrottande 
Det viktigaste av allt, att ditt barn får det stöd 

 det behöver för att uträtta sitt idrottande och support  
till en aktiv och meningsfull fritid. Med allt från  

skjuts till träningar och match till positivt tänkande 
 och pusha till utveckling kan vi tillsammans hjälpas 

 åt för att skapa så en så bra miljö som möjligt. 


