
 
           Fotbollsförälder i KDFF 
 

                  Det ska vara roligt att spela fotboll.  
 
Det ska vara roligt att spela fotboll och det behöver finnas en stark känsla för gemenskap. I 
KDFF är vi många som är med och bidrar, alla fotbollsspelande tjejer, ledare, föräldrar, 
volontärer, eldsjälar och styrelsen.  
 
Vi värnar om att skapa en miljö där barn kan ha roligt, utvecklas och känna gemenskap. Det 
gör vi genom hälsa alla välkomna och vi arbetar hela tiden med att utbilda och fortbilda våra 
ledare.        
 
Som förälder är du med och skapar en positiv miljö på och utanför planen och följer Skånebolls  
” Nio budord till fotbollsföräldrar”.  

 
1. Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det.  
2. Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela. 
3.  Uppehåll dig längs ena sidlinjen. Med avstånd till ledare och spelare.  
4. Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande.  
5. Respektera domarens beslut. Se på domaren som en vägledare. 
6. Skapa god stämning vid match/träning. 
7.  Fråga barnen om matchen var kul och spännande. Fråga aldrig efter resultatet.  
8. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.  
9. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du.  

 
Alla spelare i KDFF betalar medlemsavgift och träningsgift.   
Vi som föreningar kan genom dessa avgifter:  
 

• Utbilda och utvecka föreningens tränare och ledare.  
• Försäkringar/licenser 
• Planhyror/hallhyror 
• Utrustning/material såsom matchkläder, bollar m.m. 
• Domarkostnad 
• Kostnad för deltagare i seriespel 

 
Som förälder i KDFF kan du förvänta dig  

• Att föreningen uppträder proffsigt och ger spelarna en meningsfull och utvecklande 
träning.  

• Att alla får delta och känna glädje och gemenskap.  
• Alla aktiva ledare har påbörjat eller har fotbollstränarutbildning ( på olika nivåer) 
• Att föreningen och laginformation ges via hemsidan.  

 



Förutom ditt engagemang som fotbollsförälder, gör vi andra saker i föreningen där det är 
viktigt att du är involverad:   
 

• Grillar korv/Står i kiosken 
• Säljer dragningslotter (två gånger om året) 
• Hjälper till på A-lagets hemmamatcher 
• Hjälper till på Åhus Beach genom bemanning.  
• Trygghetsvandrar tillsammans med LF  
• Deltar du på föräldramöten och föreningsmöten.  

 
Detta bästa är att vi är många som hjälps åt!  
 
Med Vänliga Hälsningar,  
Albert Sigurdsson 
Klubbchef KDFF 
 
 
 
 
 
 
 


