Välkommen som medlem i Tölö IF!
Vi hälsar er välkomna till föreningen som spelare, ledare, förälder och supporter och vill här berätta lite mer om
vad det innebär att vara medlem i Tölö IF. På vår hemsida www.toloif.se finns mer information om klubben.
Där finns information om vår värdegrund i Gröna tråden, om det viktiga arbetet med att vara Hälsocertifierade
av Kungsbacka kommun och samarbetet med stiftelsen Dunross.
Vår verksamhet bedrivs på jämlika villkor, vilket innebär att vi lägger stort fokus på alla spelare oavsett om det
är unga spelare i vår fotbollsskola eller äldre spelare i representationslagen. Vår ambition är att utveckla
ungdomar som fotbollsspelare och erbjuda en så utvecklande miljö att ungdomarna fortsätter inom
föreningslivet så länge som möjligt. Vi bedriver tillsammans med Kungsbacka kommun motionsfotboll för de
som inte vill delta i den mer organiserade fotbollsverksamheten samt Fotboll Fitness som vänder sig till barn
och ungdomar med fetma och/eller psykisk ohälsa.
Vi erbjuder alla våra ledare utbildning och vi kräver utdrag ur belastningsregistret från alla våra ledare.
Alla våra ledare ska dessutom känna till vår filosofi, Gröna Tråden, och jobba efter den.
Tölö IF är en ideell förening och för att vi ska kunna lyckas och fortsätta bedriva verksamhet för våra barn och
ungdomar behöver vi alla hjälpas åt med våra evenemang, (se nästa sida). Har du lite tid över och vill engagera
dig lite mer – hör av dig till kansli@toloif.se så ser vi till att hitta något som passar just dig.
Vi hoppas ni kommer att trivas i föreningen och att ni kommer att få uppleva glädje, gemenskap och massa
härlig fotboll tillsammans med oss!
Hälsningar
Ronny Norberg
Ordförande Tölö IF

Glädje, Utveckling, Samarbete

Välkommen till en ny säsong med Tölö IF!
Vi har fortfarande restriktioner på grund av Corona och vi ber dig hålla dig uppdaterad genom att läsa
senaste informationen på vår hemsida, www.toloif.se
• Stanna hemma när du är sjuk! • Tvätta händerna ofta! • Undvik att röra ögon, näsa och mun!
2021 hoppas vi ändå på en mer normal säsong och planering inför våra evenemang har redan börjat.
Viktiga datum 2021 där vi räknar med ert deltagande:
24-26/6 Midsommar på Hamravallen:
Bemanning för samtliga lag
14-15/8 Tölöcupen:
Arbetsgrupper inför cupen med föräldrar från F/P 09-14
Bemanning för alla lag F/P 15 - seniorlagen
11-12/9 Kungsbackaleken:
Arbetsgrupper inför poolspelet med föräldrar från F/P 10-13
Bemanning för F/P 08-13
15/8-30/9 Sportlotten:
Varje lag F/P 14-seniorlagen säljer minst 15 lotter i snitt per spelare och deltar samtidigt i tävling med fina
vinster till det egna laget
27/11 Föreningsutveckling:
Ledare och föräldrarepresentanter för alla lag deltar
1a Advent - 23/12 Julgransförsäljning:
Alla lag F/P 11-seniorlagen säljer julgranar vid OKQ8
Kioskvecka:
Varje lag har en kioskvecka som genererar 500 kronor till lagkassan. Schema för kioskveckorna kommer
finnas på www.toloif.se så fort vi har bestämt att ha öppet samt kan ha publik. Föräldrarepresentant
fördelar tiderna inom egna laget så fort matcher är bokade.
Övrigt
Det kan även tillkomma aktiviteter inom det egna laget och vi försöker alltid hitta fler evenemang för att
få in mer pengar till klubben.
Med hopp om ett härligt fotbollsår!
Styrelsen Tölö IF
Glädje, Utveckling, Samarbete

