
  

INFORMATION FLICKOR 2009/2010 ÄNGELHOLMS FF 
I detta blad finns generell information som kan vara bra att känna till som förälder/spelare till 

F09/10. 

 

Ledarna 
Samtliga ledare är föräldrar till tjejer i laget som ställer upp på ideell basis. Vi är fyra ledare som 
hjälps åt att ansvara och träna tjejerna, vi fyra ledare är: 

 
 
 
 

 

 
(fr vänster: Anders Blomqvist, Anna Maas Hellkvist, Sara Hallengren, Peter Flink) 

Kontaktuppgifter 
Anders Blomqvist - 0730-59 51 50 - blomqvistanders@hotmail.com  

Anna Maas Hellkvist - 070-850 59 98 - annahellkvistmaas@outlook.com  

 

Nya spelare 
Nya spelare kan provträna 3 gånger innan man bestämmer sig att bli del av laget och klubben. 

Därefter ska en medlemsanmälan göras och träningsavgift betalas. Vänligen kontakta någon av 

ledarna ovan om du vill börja spela med vårt lag. 

 

Medlemsanmälan görs på länken nedan eller på Ängelholms FFs hemsida. 

 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={176115B4-3C7F-4645-921F-5FA0C932DDCD}  

 

För att få spela match måste man lämna in ’Intyg för ungdomsregistrering’. Detta finns bifogat sist i 

dokumentet. Fyll i spelarens namn, personnummer samt vårdnadshavarens underskrift och 

namnförtydligande, och lämna sedan blanketten till någon av ledarna. 

 

Kalendern 
På lagets hemsida finns kalendern som innehåller alla planerade träningar, matcher och aktiviteter. 

Denna info finns även via appen; sportadmin.  

 

Tränings- och matchkläder 
ÄFF har avtal med Adidas/Intersport om träningskläder. Det är inget tvång att köpa dessa. På 

Intersport i Ängelholm finns möjlighet att prova storlek. Själva beställningen görs sedan via ÄFFs 

hemsidan genom bannern ”Besök vår föreningsshop på Intersport”. 

 

Alla erhåller ett set matchkläder (strumpor+shorts+matchtröja) som man ansvarar för under säsong. 

Detta skall återlämnas efter säsong. Bortslarvade kläder debiteras. Matchsetets värde är ca 1000 kr, 

så håll koll på detta.   
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Träning 
Vi håller till på fridhemsparken (nya IP) som ligger i anslutning till Catena Arena (se planskiss). Alla 

träningstillfällen med datum, tid och plats finns att hitta på lagets lagsida som du hittar via ÄFF 

hemsida: http://www.angelholmsff.se/  alt via appen sportadmin. 

 

Förhållningsregler från ledare:  

- Kom i tid, särskilt de som cyklar själva.  

- Ingen mobil tillåten under träningen, den stannar i väskan! 

- Man gör sitt bästa efter sin egen förmåga. 

 

Lagregler bestämda av spelarna:  

      VI GÖR ALLTID VÅRT BÄSTA UNDER TRÄNING OCH MATCH! 

      VI ANVÄNDER ETT POSITIVT OCH UPPMUNTRANDE SPRÅK! 

      VI VISAR RESPEKT MOT ALLA! (MED/MOTSPELARE, DOMARE, LEDARE och PUBLIK) 

 

Ett par praktiska saker: Se till att era barn har rätt kläder, det kan ibland vara rätt blåsigt på 

fridhemsparken. Se till att ditt barn ha med en vattenflaska.  

 

Kallelse till match/träning/aktiviteter 
ÄFF använder sig av appen; SportAdmin när ledarna för ditt barn kallar till match/möten/träning osv.  
När du gjort en medlemsanmälan av ditt barn på ÄFF hemsida så har du också registrerat en e-
postadress. Det är till denna registrerade e-postadress kallelsen skickas till. Detta innebär att du som 
förälder får ett kallelsemail där du måste svara om ditt barn kan delta i evenemanget eller ej. Man 
kan också välja att ladda ner SportAdmins MedlemsApp. Detta är ett enklare sätt att få information 
och svara på ditt barns deltagande i det aktuella evenemanget.  
 
Nedan följer en kort beskrivning hur du går tillväga för att ladda ner SportAdmins MedlemsApp. 
Skriv in din e-postadress och klicka på hämta engångskod, skriv in engångskoden och logga in. E-
postadress måste finnas registrerad i föreningens medlemsregister för att du ska kunna logga in. 
 
Om du som medlem vill ändra din e-postadress behöver du kontakta ledarna så kan de hjälpa dig att 
uppdatera din e-postadress. 
 

Matcher 
Alla spelare byter om innan och efter vid hemmamatch. Viktigt för att skapa lagkänsla. Tjejerna får 
ansvara för om de vill ha musik osv.  
 
Vid bortamatch kommer man ombytt om inget annat anges. Transport till bortamatch hjälps alla 
föräldrar åt med.  
 
Föräldrar står på motsatt sida av bänken under match. Visa respekt för domare, motståndare, andra 
föräldrar, ledare, funktionärer. 
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgift: 300 kr, gäller hela 2023, därutöver tillkommer träningsavgift för vårtermin samt 
hösttermin om 1000 kr.  
 

http://www.angelholmsff.se/start/?ID=225301


  

Åtaganden som förälder/spelare 
Under året kommer vi alla i laget att bidra genom att:  
Försäljningsaktiviteter såsom bingolotter, idrottsrabatter osv.  
Delta i kioskverksamheten enligt planerade tider. 
Delta som bollkalle till a-lagets matcher enligt planerade tider.  
 
Dessa aktiviteter möjliggör att vi fyller på till vår lagkassa för att kunna genomföra roliga 
(kostnadsfria) aktiviteter men även cuper och material till laget.  
 

Glädje 
Den kanske viktigaste faktorn för att spelarna ska utvecklas, trivas och fortsätta med fotboll länge är 
glädjen. Inom ramen för verksamheten ska därför fokus läggas på att hitta glädje så väl på träning, 
matcher, cuper som vid gemensamma lagaktiviteter. 

Med glädjen som bas når vi vårt mål: Så många tjejer som möjligt, så länge som möjligt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

PLANSKISS FRIDHEMSPARKEN 
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