VELKOMMEN TIL GLASSVERKET FOTBALL
GLEDE, INNSATS, FELLESSKAP

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til Glassverket Idrettsforenings fotballgruppe! Glassverket IF
ble stiftet 1919 og favner om barn og unge i lokalmiljøet på Åskollen. Glassverket IF er en breddeklubb og
har en visjon om Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotballgruppa består av spillere fra 11 år helt opp til
og med old boys.

ORGANISERING
Fotballeder er gruppens øverste myndighet, og har personalansvar for alle medlemmer i gruppen. Som
medlem er du pliktet til å gjøre deg kjent med Glassverket Fotballs retningslinjer som finnes i klubbens
sportsplan og klubbhåndbok. Dokumentene kan du finne på klubbens hjemmesider www.glassverketif.no

KOMMUNIKASJON
Glassverket Fotball bruker utelukkende SPOND til all kommunikasjon enten det er fra ledelse til trener eller
spiller, eller fra trener til spiller og foreldre. Alle nye spillere/foresatte må opprette en bruker i denne appen.
Viktig at telefonnummer og epost samsvarer med det som du har oppgitt til klubben ved innmelding, hvis
ikke er det ditt ansvar å si ifra om dette. Ta kontakt med trener eller lagleder som tar saken videre.

HVA KOSTER DET?
Å være medlem i Glassverket, samt å delta på lagets aktiviteter er ikke gratis. Her finner du en oversikt over
hvor mye det koster å delta i på de forskjellige årskullene. Innmelding gjøres HER.

Aktivitetskontingent

Medlemskontingent

1700kr (12-13)

400kr (11-12)

2300kr (14-16)

550kr (13-19)

2500kr (17+)

700 (20+)

HVA FÅR JEG FOR DETTE?
Når du som medlem i Glassverket Fotball har betalt kontingenter, får du dette;
1.
2.
3.
4.

Planlagte treninger etter klubbens sportsplan
Deltakelse i seriespill, og muligheten til å delta på turneringer
Tilbud om dommerkurs (etter fylte 14 år)
Spillerdrakt til utlån

5. Forsikring gjennom NFF.
6. Rabatter hos Torshov Sport, og andre samarbeidspartnere.
7. Shorts og strømper i klubbens farger (første innmelding for nye medlemmer).

MÅ JEG JOBBE DUGNAD?
En av de viktigste inntektskildene til Glassverket Fotball er dugnadsarbeid og vi forventer at våre
medlemmer deltar aktivt på oppsatte dugnader. Vi gjennomfører følgende dugnader;
1.
2.
3.
4.
5.

Flaskeinnsamling – gjennomføres 3 ganger i året (Des/Jan, Mars og Aug) primært av spillerne.
Salva: salgsdugnad – gjennomføres 1 gang i året (Mai) må selge 1 pose per familie.
Rusken: ryddedugnad – gjennomføres 1 gang i året (April) primært av spillerne.
Drammen Cup – gjennomføres 1 gang i året (April) kun for senior og juniorspillere.
Legge hallgulv – gjennomføres 2 ganger i året (Oktober) fotballen må stille med 10 deltakere.

Foresatte må også påberegne mindre dugnader som kioskvakter/FairPlay-vert, og mindre engasjement i
forhold til de cupene vi gjennomfører (bake kaker og lignende).

FÅR JEG LOV Å BIDRA?
Glassverket Fotball er i hovedsak drevet på frivillighet, og vi er helt avhengige av at spillernes foreldre bidrar
på og utenfor fotballbanen. Du trenger ikke ha noen som helst kunnskap om fotball for å bidra, da vi også er
avhengig av personer i andre roller. Ønsker du likevel å bidra på den sportslige biten tilbyr vi internt
trenerkurs hvert år, samt oppfølgning gjennom trenerforum. Vi ønsker også at flest mulig av våre trenere
gjennomfører trenerkurs i regi av kretsen. Rollebeskrivelser finnes på klubbens hjemmesider.

Husk å støtte Glassverket med din grasrotandel!

Velkommen til Glassverket!
Sportslig hilsen – fotball@glassverketif.no

