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Medlems- och träningsavgifter 
 
 
Medlemsavgiften betalas av alla utövare, samt ledare och andra som vill vara 
medlemmar. Utövare från 10 år och uppåt betalar också en särskild träningsavgift, som 
hänger samman med vilken träningsgrupp man tillhör. 
 
Som medlem i Vallens IF får Du möjlighet att delta i eller stödja föreningens verksamhet, 
dessutom får Du rabatter / erbjudande hos olika företag. 
 
Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 mars. Detta är viktigt för att ; 

 försäkringen för aktiv spelare gäller inte om spelaren inte är medlem 
 en spelare får inte representera föreningen i match om spelaren inte är medlem 

 
Alla spelare som är registrerade är automatiskt försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller 
vid skador som inträffar under träning, match och under resor till och från fotbollsplanen. 
 
Ungdomsförsäkringen omfattar alla ungdomar, inom föreningar anslutna till Svenska 
Fotbollförbundet till och med den 31 mars det kalenderår de fyller 15 år. 
 
Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). 
 
 
För medlemsavgiften 2022 erbjuds följande alternativ ; 
 
Alternativ 1 - vår förhoppning är självfallet att ni väljer detta 
Familjeavgift (alla boende på samma adress) 1 200:- 
Vid betalning anges samtliga familjemedlemmar med namn och födelsenummer. 
 
Alternativ 2 
Senior, 20 år och äldre (född 2002 och tidigare) 900:- 
Ungdom, 15-19 år (född 2007-2003) 800:- 
Ungdom, 8-14 år (född 2014-2008) 700:- 
Knatte, upp till 7 år (född 2015 och senare) t-shirt ingår 500:- 
Övriga medlemmar 200:- 
 
 
Träningsavgift (betalas av utövare i vår verksamhet) ; 
Familj (mer än en utövare) 1 700:- 
Dam / Herrsektionen (A och Utv trupper) 1 400:- 
Ungdomssektionen – 9 mot 9 (13-14 år) 1 100:- 
Ungdomssektionen – 7 mot 7 (10-12 år) 900:- 
Ungdomssektionen – 5 mot 5 (8-9 år) 500:- 
 
 
För Dig som vill stödja Vallens IF på avstånd - betala till bankgiro 438-8955, Vallens IF 
eller swish 123 641 68 53 Vallens IF medlem. 
 


