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Välkommen till Vallens IF 
 
 
Som medlem i Vallens IF får Ditt barn fotbollsutbildning ett antal gånger per vecka samt 
delta i matcher, cuper och andra aktiviteter. 
 
Föreningens målsättning är att ge ”upplevelser på vägen”, allt är inte fotboll, och att 
erbjuda mera ju äldre man blir. Detta kräver både tålamod och insatser. 
 
Av Dej som förälder förväntar vi oss att Du uppmuntrar Ditt barn att delta och ha roligt, 
men också att ha förståelse, visa hänsyn och respekt för andra eftersom vi alla är olika. 
 
Du som förälder behöver också medverka i föreningsarbetet, då vår verksamhet bygger 
på ideellt arbete. Vi jobbar med ledorden – delaktighet, långsiktighet och förankring – 
som vi hoppas bidrar till en stark klubbkänsla och stolthet över föreningens aktiviteter. 
 
 
Ledarna för Ditt barns träningsgrupp är: 
 
Namn: Telefon: 
 
Namn: Telefon: 
 
Namn: Telefon: 
 
Namn: Telefon: 
 
 
 
Våra träningar är för tillfället: 
 
Dag och tid: Plats: 
 
Dag och tid: Plats: 
 
 
 
 

Vallens IF – en förening fylld med ungdom 
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Välkommen till Vallens IF 
 
 
Som medlem i Vallens IF får Ditt barn fotbollsutbildning ett antal gånger per vecka samt 
delta i matcher, cuper och andra aktiviteter. 
 
Föreningens målsättning är att ge ”upplevelser på vägen”, allt är inte fotboll, och att 
erbjuda mera ju äldre man blir. Detta kräver både tålamod och insatser. 
 
Av Dej som förälder förväntar vi oss att Du uppmuntrar Ditt barn att delta och ha roligt, 
men också att ha förståelse, visa hänsyn och respekt för andra eftersom vi alla är olika. 
 
Du som förälder behöver också medverka i föreningsarbetet, då vår verksamhet bygger 
på ideellt arbete. Vi jobbar med ledorden – delaktighet, långsiktighet och förankring – 
som vi hoppas bidrar till en stark klubbkänsla och stolthet över föreningens aktiviteter. 
 
För att lätt och smidigt vid behov kunna komma i kontakt med Er vill vi att ni fyller i 
nedanstående uppgifter och lämnar tillbaka till ledarna vid nästa träningstillfälle. 
 
 
Barnets namn: ………………………………………………………………………………… 

Personnummer: ………………………………………………………………………………… 

Adress: ………………………………………………………………………………… 

Postnummer och adress: ………………………………………………………………………………… 

Hemtelefon: ………………………………………………………………………………… 

Mobiltelefon: ………………………………………………………………………………… 

Mailadress: ………………………………………………………………………………… 

 
Förälder 1 namn: ………………………………………………………………………………… 

Mobiltelefon: ………………………………………………………………………………… 

Mailadress: ………………………………………………………………………………… 

 
Förälder 2 namn: ………………………………………………………………………………… 

Mobiltelefon: ………………………………………………………………………………… 

Mailadress: ………………………………………………………………………………… 
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