
Verksamhetsplan 2020.                                                                                      

Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt fastställda 
riktlinjer.                  
Målet för 2020 är följande: 

Fotboll Herr  
A-lag deltar i  Divison 7 Norra. 
Målsättningen är ett U-lag i Klass 3. 
U-16 lag som spelar i Division 7 i Hallands FF´s Divisionsspel. 
  
Fotboll Dam 
A-lag deltar i  Divison 3. 
Målsättning att starta ett U-lag. 

Vi kommer att sträva efter  att göra övergången till seniorspel så smidig som möjligt för både flick- 
och pojkspelare. 

Fotboll Ungdom 
Pojkar och flickor från 6-13 år, deltar i serier eller sammandrag arrangerade av  
Varbergs Alliansen, Kungsbacka-Leken eller i Hallands FF´s Divisionsspel. 
Vi ska ha Fotbollslek för de allra yngsta, 5 år tillsammans med förälder. 

De lag som vill kommer att delta i cuper. 
Dock vill vi att cuperna spelas under vår huvudsäsong, vår eller sommar, då vi också bedriver 
merparten av vår träning, framförallt för att barn och ungdomar ska få möjlighet att bedriva andra 
sporter eller aktiviteter. 
Vår träning bedrivs främst utomhus, under vintern på konstgräs och under sommaren på IPs 
gräsplaner. 

Verksamheten för barn och ungdomar ska vara lekfull, rolig, respektfull, allsidig och jämställd. 
Vi vill vara en breddförening som erbjuder våra barn och ungdomar en vettig fritidssysselsättning. 
Vi tror att det är viktigt att man får förutsättningar att hålla på med flera idrotter så länge som 
möjligt. 
Vi försöker skapa detta genom samarbete mellan sektionerna med  samordning av träningstider. 
Målet är att ungdomarna inte ska sluta med fotboll  när de växt ur sitt ålderslag utan vilja fortsätta 
att utvecklas inom ungdomslag och vidare till seniorverksamhet. 

Vi vill genom vår verksamhet skapa ett livslångt intresse för idrott. 
Vi vill tillvarata medlemmars intresse, engagemang och vilja till delaktighet. 
Vi vill vara en del i barn, ungdomars och vuxnas fysiska, mentala och sociala fostran. 
Vårt mål är att alla ska trivas oavsett kunskapsnivå. 

Vi strävar efter att ge alla ledare rätt kompetens och tillräcklig utbildning så att vi kan erbjuda 
idrottens grundläggande värderingar till våra medlemmar. 
Vi vill också att de ska ha kunskap till att kunna utveckla varje enskild spelare så långt det går. 
Vi vill genom regelbundna månadsmöten med ledarna sprida kunskap om föreningsverksamheten, 
hjälpa dem att arbeta efter våra uppsatta mål och samtidigt skapa kontakt mellan ledarna. 



Vi vill aktivt arbeta för en förening med känsla för helheten snarare än det egna laget. 

Ett krav är att samtliga ledare går HFF´s utbildning ” Grönt kort-leda laget”. 
Vi vill vara självförsörjande på ungdomsdomare och ger därför kurser till samtliga ungdomar i 14-
årsåldern. 
Vi kommer för övrigt följa och arbeta efter kommunens Hälsocertifiering, samt sprida FFFs 
föräldrapolicy. 

För att vår idrottsanläggning ska bli en social träffpunkt vill vi ha kiosken öppen så ofta som möjligt 
vid våra arrangemang. 
Vi kommer att arbeta för att genomföra en ” Fotbollens dag” för att främja sammanhållningen 
mellan de olika lagen, från ungdom till senior. 

Betald medlems- och sektionsavgift är en förutsättning för att få träna och spela i FFF. 
Sektionsavgiften  ska vara inbetald senast 02-31 för seniorer och 04-30 för ungdomar och för de 
allra yngsta, när verksamheten börjat.


