VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

• Landslagets Fotbollsskola • Ledarutbildningar
• Domarutbildningar • Föreningsutveckling
• Unga ledare • Integrationssatsningar
• Fotbollens dag med parafotboll
• Distriktslagsverksamhet
• Barn- och ungdomsforum
• Serie- och poolspel
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IDROTTENS HUS Pontus Widéns Vägen 18, 722 23 Västerås E-post: kansli@vff.se www.vff.se

VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

EN VERKSAMHET MED
FOKUS PÅ DEMOKRATI OCH
SAMHÄLLSANSVAR, FOLKHÄLSA,
INTEGRATION OCH HÅLLBARHET.

UNIKT SAMARBETE
BAKO
ATT ÄLSKA FOTBOLL
är också
SIMUNDERVISNING FÖR
att se dess roll i samhället. Åk till en träningsplan
NYANLÄNDA KVINNOR
nära dig en regnig kväll. Då hittar du den västman-

ländska fotbollens osynliga hjältar – de som tränar
knattelagen, de som bär in plastkonerna i förrådet efter
träningen, de som ordnar fika på matchdagen. Där hittar du
också de unga spelarna som förenas i den gemenskap, glädje
och laganda som fotbollen erbjuder. Det är kärleken till spelet som
är fotbollens framtid och även vårt samhälles i stort. Västmanlands
Fotbollförbund är en viktig del av svensk fotboll. I vårt förbund finns det
75 föreningar, ca 8500 spelare och 400 domare.
Vi utbildar spelare, ledare, föreningar, domare och föräldrar och all verksamhet genomsyras av
våra kärnvärden. VFF och föreningarna i länet har många träffar, utbildningar och projekt som
syftar till en aktiv fritid och ett öppet och tolerant samhälle. Några av de årligen återkommande
aktiviteter som vi genomför är:
• Landslagets Fotbollsskola
• Ledarutbildningar
• Domarutbildningar
• Föreningsutveckling
• Unga ledare
• Integrationssatsningar
• Fotbollens dag med parafotboll
• Serie- och poolspel
• Barn- och ungdomsforum
• Distriktslagsverksamhet

www.vff.se

VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
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VÅRA KÄRNVÄRDEN
Inkluderande – Tryggt - Trovärdigt

VÅR VISION

Idrott för alla – Nationell elit
sportsligt
Vi ska erbjuda idrott i en verksamhet
som är anpassad efter barnets behov
och förutsättningar. För den som vill
finns det aktiviteter året om, men vi
uppmuntrar barn till ett allsidigt idrottande. Vi strävar efter att ha domare,
ledare, spelare och lag som håller
minst nationell elitnivå.

Inkluderande
Vi ska vara tillgängliga för alla som vill. Vi
ska vara attraktiva för nya målgrupper, som
traditionellt är underrepresenterade, det
stärker fotbollen som helhet. Vi vill att alla
ska kunna spela eller uppleva fotboll i
Västmanland. Det handlar om enkelhet,
närhet, tid och kostnader.
Tryggt
Alla som väljer att vara med i våra föreningar ska veta att det är tryggt och säkert.
Vi bedriver en barn- och ungdomsverksamhet som följer ”Idrotten Vill” och FN:s
barnkonvention.
Trovärdigt
I den västmanländska fotbollen behandlas
alla schysst och rättvist. Vi har kompetens,
kunskap och erfarenhet för att utföra de
uppgifter vi ansvarar för. Vi bidrar till att
bygga vårt framtida samhälle.
Foto: Jonas Fröjdfeldt, fd. domare
Mohammed Al Hakim, FIFA domare
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VÅR
VÅR VERKSAMHETSVERKSAMHETSIDÉ
IDÉ
Tillsammans skapar vi bästa
möjliga förutsättningar för en
sund föreningsverksamhet

Duktiga och engagerade ledare i en
föreningsmiljö som präglas av sundhet och goda värderingar. Ledarutbildning och föreningsutveckling är
högt prioriterad i vår verksamhet.
Välutbildade domare, som får möjlighet att utöva sitt uppdrag i ett tryggt
och förlåtande matchklimat är också
av avgörande betydelse. Vi arbetar
för utvecklingen av såväl fotboll/
futsal, föreningarna och anläggningarna. Att administrera verksamheten,
avseende exempelvis försäkringar,
tävlingar och övergångar är viktiga
uppdrag för distriktsförbundet.

VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Vill du som privatperson eller ditt företag
vara med och bidra till att fotbollen finns för alla?
AVTAL
______________________________________________________ vill stödja fotbollen i Västmanland.
namn, adress samt organisationsnummer

Härigenom accepteras åtagandet att betala en sponsoravgift om 5000 SEK per år till Västmanlands Fotbollförbund.
Som motprestation erhålls månatliga nyhetsbrev, certifikat som intygar stödet samt exponering på Västmanlands
Fotbollförbunds hemsida.

Datum och ort

E-mail

Underskrift/ Namnförtydligande

FYRA PRIORITERADE OMRÅDEN
FÖR ATT NÅ VÅR VISION

Strategi 1 – Föreningsutveckling
Starka föreningar, med ledare som fått förutsättningar att vara
framgångsrika och hålla över tid är en avgörande
framgångsfaktor. Vi arbetar med utbildning och inspiration för
såväl organisationsledare som aktivitetsledare.

Det kostar 5000 kr per år som oavkortat
går till fotbollen i Västmanland, då
Västmanlands Fotbollförbund
saknar vinstintresse.
Förutom att stödja den
västmanländska fotbollen får Ni:

Strategi 2 – Dialog och tillgänglighet
Att arbeta tillsammans är en nyckel för ett långsiktigt och hållbart
helhetsperspektiv i länet. Ett helhetsperspektiv som innefattar
sportslig utveckling, ekonomi, roller, organisation, struktur och ansvar.

Strategi 3 – Sportslig utveckling

En digital logga att
använda i egna
kanaler för
att påvisa
Ert stöd

Exponering på
Västmanlands
Fotbollförbunds
hemsida.

En vass elit med representation i de högsta nationella ligorna, för
både dam- och herr, är viktigt. Toppnivån på både dam- och
herrsidan är en motor för all fotboll i Västmanland.

Strategi 4 – Stärka varumärket
Genom att leva som vi lär i vår värdegrund kan vi bygga upp en
positiv bild hos allmänheten.
Att i alla sammanhang stå för en sund verksamhet, med barnet i
centrum, är vår mission.

Digital nyhetsbrev
en gång per månad
som beskriver
verksamheten och
vad som är
aktuellt just nu

För frågor kontakta:
Henrik Haraldsson
Förbundschef
henrik@vff.se
072-231 66 45

www.vff.se

Ett certifikat som
visar på Ert stöd

