
Information om PIF FFs 
ungdomsverksamhet 2021 

Till föräldrar med barn i PIF FF 



PITEÅ IF FF

Piteå IF FF har idag verksamhet inom fotboll 
för barn och ungdom samt på seniornivå.

All verksamhet i ungdomssektionen bygger 
på ideellt arbete och frivilliga insatser. 

Sektionens mål är att erbjuda barn och unga 
en meningsfull fritid där de har chans att 

utveckla sitt fotbollsspel och sitt intresse för 
fotboll som sport.



ORGANISATION PITEÅ IF FF
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ORGANISATION PITEÅ IF FF



Vår ungdomsverksamhet har cirka 600 aktiva tjejer 
och killar i åldern 6–16 år

Vi har över 100 ledare med hög utbildningsnivå. 
För att öka möjligheterna för spelarna att utvecklas 
ska tränarnas utbildningsnivå följa SvFF och NFF:s 

rekommendationer i samtliga åldersgrupper. 

PITEMODELLEN

UNGDOMSVERKSAMHET

http://piteaif.sportadmin.se/docs/591/13130/Pitemodellen%201.0%202017.pdf


UNGDOMSRÅD

Syftet med ungdomsrådet är att få en bred förankring i 
ungdomsfotbollen och att föreningen är verksamhetsstyrd. Med fler 
som engagerar sig får vi grundade beslut, kunskapsöverföring och 
fler som behöver göra mindre.

Varje lag har 1-2 uppgifter per år, samt sitter med i ungdomsrådet 
som träffas ett par gånger per år.
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Ungdomsråd En representant från varje lag, 1-2 uppgifter per lag

HG - Ekonomi/admin Budget, VEP, årsmöte, föräldramöten, avgifter

PSG och Nolia Möten med PSG och ansvarspersoner, fördela PSG och Nolia-pass

Sportgruppen Spelarövergångar, ledarupptakt, vilka cuper och när, låna in spelare

Material Ut/Inlämning av material, beställa nytt, rabattveckor Sportringen

Nordlundaanläggning Bokning träningstider, matchtider, uppstart, dialog PSG

Fotbollsskolan Inbjudan, anställa feriearbetare, luncher, material, anmälan

Nordlunda Kiosk Köpa in varor, fördela pass, dialog m vaktmästare

Dreamstar SponsorerNy konstgräsplan

Ungdomsrådets uppgifter



UNGDOMSRÅDET

Namngivna personer ansvarar för att byta internt i laget om man inte kan ta på sig uppgiften, samt 
meddela eventuella nya namn till Ungdoms huvudgrupp.



AVGIFTER I PITEÅ IF FF
• MEDLEMSAVGIFT (Betalas jan/februari)             

Medlemsavgiften SKA vara betald innan första 
matchen. Är den inte betald får inte spelaren spela. 
Använd Sportadmin- appen.

• DELTAGARAVGIFT (Betalas feb och maj)

• BREDDLÄGER

De läger där laget skickar spelare betalas av spelarna 
själva. Det kommer att skickas ut en faktura till alla 
spelare. Fakturan kommer från Piteå IF FF. När 
länslagsledarna börjar kalla enskilda spelare betalas 
hela avgiften av klubben.



MATERIALUTLÄMNING 

Detta får man i materialväg:

• Röd/vita & vita matchtröjor och mv-tröjor
• Bollar, västar, koner, hattar, platta 

• P/F14: lagväska, liten medicinväska
• P/F13: målvaktshandskar
• P/F 10: stor medicinväska

Resterande material köper man själv

VI KÖPER MATERIAL FÖR CA 140 000/ÅR, 
SÅ SNÄLLA VAR RÄDD OM DET. 



LAGBIDRAG 2020

• P/F 14 får 1000kr 

• P/F13-06 betalar föreningen lagavgiften till 1 cup, oavsett 
hur många lag man anmäler (PSG är gratis)

• P/F 06 får arrangera Piteligan



MATCHSTÄLL

HEMMASTÄLL

• Rödvit tröja

• Röda shorts

• Röda sockar

EXTRASTÄLL

• Rödvit eller vit tröja

• Röda shorts

• Röda eller vita 
sockar

OBS! 
INGEN REKLAM PÅ MATCHKLÄDERNA



PSG
Fördelningen ser ut så här:                                            
-50% går till våra representationslag (dam & herr)
-50% går till arbetade pass, där ungdoms står för 65 % av 
arbetade pass. 
2019 gav det ungdoms ca 350 000 kr 

NOLIA
Fem dagar istället för nio
-100 % av parkeringsavgifterna går till ungdomsverksamheten
2018 gav det ungdoms ca 200 000 kr 

JOBB/INTÄKTER FÖR FÖRENINGEN



RABATTHÄFTEN ”DREAMSTAR” 

Säljs 2 gånger / år och gäller enligt: 
Första omgången: 1/5-31/8  
Andra omgången: 1/9-31/12

Barn 1 & 2 säljer 3 stycken var för 200 kr/st
Barn 3- säljer 0 stycken

All vinst går till Ungdoms och nya Nordlunda

2019 gav det ungdoms 215 000 kr 
2020 är det budgeterat 315 500 kr



FUNKTIONÄRER PÅ DAM & HERR MATCHER

Detta får vi:
• Gratis inträde för alla ledare och spelare.
• Fribiljett till föräldrar som jobbar på PIF DFFs matcher
• Bollflickor/pojkar får vara nära planen och se och lära på 

nära håll hur spelarna agerar på plan. En fantastisk chans att 
lära sig mer.

• Fadderträning 2 kvällar 

Möjlighet till fler fadderträningar om ledare tar kontakt med PIF 
Dam och Herr



SAMARBETE

FADDERVERKSAMHET
Två fadderkvällarna planeras in Augusti
OBS! Inga matcher läggs då. Vi vill att alla lag deltar i fadderkvällarna

HERRMATCHER
6 lag visar upp sig före och i halvtid av en herrmatch

BOLLPOJKAR OCH BOLLFLICKOR
Pojkarna är bollpojkar på herrmatcher från ålder P09 och äldre
Flickorna är bollflickor på dammatcher från alder F09 och äldre

Inmarschflickor: F13-F14
Avsparksflickor: F13-F14
Avsparkspojkar: P13-P14



PITELIGAN augusti 2021

Föreningen erbjuder F/P 15 år att arrangera Piteligan 
för att lagen ska kunna gör något roligt ihop, tex. 
Gothia

Piteligan arrangeras i år av F/P06. Varje lag gör 50% av 
jobbet och får 50% av vinsten. 

Är det något av lagen som inte vill anordna den går 
frågan vidare till F/P07. De får då erbjudandet att göra 
25% av jobbet och få 25 % av vinsten.

Intäkter varierar beroende på främst väder. Det man 
kan budgetera med är totalt 50 000 kr, allt 
överstigande är en bonus



FÖRDELNING AV INTÄKTER 
PITELIGAN 2021

Lagen som anordnar Piteligan får 100 % av vinsten upp till 
50 000 kr. Vinst som överstiger 50 000 kr delas 50 % 
mellan föreningen och lagen. 

Exempel:
P09 och F09 anordnar Piteligan och vinsten är 80 000 kr, 
då fördelas vinsten enligt följande:
F09: 25 000 kr + 7 500 kr
P09: 25 000 kr + 7 500 kr
PIF FF: 15 000 kr



KIOSKEN NORDLUNDA

Lagen som spelar sina matcher 
på Nordlunda har kioskveckor 
och bemannar kiosken. 

Öppettider må-to & sön 
17.30-20.30?
+ helger vid matcher.

Vinsten fördelas:
-Lagen som jobbar 50 %
-Nordlunda 50%



GRÄSROTEN

Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut 50 miljoner kronor till 
ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Hur pengarna fördelas 
och hur mycket varje förening får bestäms av dig och alla andra som 
spelar hos oss. Välj vilken eller vilka föreningar du vill stötta så bidrar 
du automatiskt varje gång du spelar i butik och online. Det kostar 
ingenting extra att vara med.

Varje krona du spelar för hos Svenska Spel Tur och/eller Svenska 
Spel Sport & Casino ger 10 poäng till din favoritförening. Har du valt 
flera föreningar fördelas poängen lika mellan dem. Ju fler poäng din 
eller dina föreningar får desto större andel av de 50 miljonerna 
landar i deras föreningskassa. 

Utdelning en gång om året (vi fick ca 15 000 kr, 2018)



FOTBOLLSSKOLA

• PIF FF arrangerar varje år en egen fotbollsskola veckorna efter 
skolavslutningen

• Förra året deltog ca 170 barn och ungdomar

• Anmälan öppnar i april

• Tre dagar med fotboll och kompisar, vuxen ledare och 
fotbollsintresserade ungdomar, lunch ingår, samt egen fotboll 
och t-shirt.



BÖRJA SPELA FOTBOLL

F/P 15 har en egen sida.  

Man kan redan nu gå in där och anmäla sig 
om man vill prova på fotboll i sommar



CUPER

Vi  i  Piteå IF FF tycker att det är en självklarhet 
att ledarna sover med lagen under cuper.

Cuper är mycket mer än bara matcherna. Det 
är där man bygger lagkänslan och lär känna 
varandra.



Alkohol får under inga omständigheter förekomma bland 
ledare, föräldrar eller spelare i samband med träningar, 
matcher och andra tillfällen där man representerar 
föreningen, exempelvis träningsläger och cuper. 

Ledare eller spelare som påträffas alkoholpåverkade vid 
dessa tillfällen ska omedelbart stängas av under en period 
som bestäms av PIF US styrelse. Ledarna ska agera som 
föredömen genom att upplysa om alkoholens 
skadeverkningar när alkohol kommer på tal bland spelarna. 

PIFF FFs ALKOHOLPOLICY 
NOLLTOLERNAS



KOM IHÅG

Toppning och uteslutning får absolut inte förekomma inom 
Piteå IF FF ungdomsverksamhet (6-16 år)

Det är ingen som kommer ihåg vem som vann en seriematch, 
en cup eller liknande speciellt länge, MEN en spelare som inte 
fått vara med, kan bära med sig det hela livet.

DET ÄR INTE VÄRT DET, 
LÅT ALLA VARA MED


