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urland Fotballklubb har 35-årsjubileum i år, og vi
benytter anledningen til å gi litt informasjon om
breddeklubben vår. Vi har hatt mange opp- og nedturer
i løpet av 35 år, likevel er vi en sterk klubb. Det er som
teksten under sier: «En klubb å bli glad i, en klubb å bli
god i.» Vi ønsker å takke samtlige som har bidratt i alle
år, og ser frem til mye moro og gode resultater i årene
som kommer.

En klubb å bli glad i, en klubb å bli god i!

Fakta
Kurland Fotballklubb er en klubb med store ambisjoner og har til
sammen 14 lag i aktiv serie i klassene 7–48 år. Vi arrangerer også
idrettsskole for barn på 4–6 år. Med base på klubbhuset kommer
det snart et tilbud om frilufts-SFO. Vi ønsker å bygge sterke rela
sjoner til omgivelsene våre og være den samlende frivillige
organisasjonen for barn og unge i inntaksområdet til Kurland skole.
Våre verdier er samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement.
Disse verdiene er viktige for å komme dit vi ønsker og for å nå
visjonen vår: «Idrett for alle.» Klubben har som hovedmålsetning å
gi våre medlemmer et tilpasset tilbud, spesielt barn og unge, om
deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes spillers alder,
utvikling og ambisjoner. Alt dette drives av ulønnede, frivillige
og engasjerte mennesker som ønsker å gjøre noe for barna i nær
området vårt.
Vi har et fantastisk fotballanlegg på Kurlandsparken som holdes
i stand hver eneste dag, slik at det alltid skal være gode forhold for
tilrettelagt aktivitet. Anlegget driftes av KFK med tilskudd fra
Lørenskog kommune.
Siden vi baserer vår drift på frivillighet uten fast tilsatte, kan
vi holde lave driftskostnader. Det gjør at KFK er en av de billigste fotballklubbene å delta i for en 10-åring på Romerike. De
siste årene har årsmøtet besluttet at i tillegg til medlemsavgift, må
spillere/foresatte kun delta på de følgende tre klubbdugnadene: Vakt
og baking på VinterCup, Vårdugnad på Parken og kioskvakt på
Parken. Årsmøtet besluttet å kutte ut loddsalg for noen år tilbake.
Skal vi lykkes å drive klubben etter en frivillighetsmodell med
lave kostnader for deltakelse, må spillere og foresatte stille opp på
klubbaktivitetene. VinterCup og kioskdriften gir KFK om lag kr
200 000 i netto inntekter årlig.
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Støtt klubben din!
Alle som spiller hos Norsk Tipping kan være med og støtte
Kurland Fotballklubb – uten at det koster noe ekstra. Gjennom
Grasrotandelen går fem prosent av det du spiller for, direkte til oss.
Det går ikke ut over premien eller vinnersjansene deres – og koster
ikke noe ekstra!
Alt du trenger å gjøre, er å gå til kommisjonæren og si hvem du
vil støtte. Det går også an å tilknytte oss på grasrotandelen.no eller
via mobilspill hos Norsk Tipping. Husk at Kurland Fotballklubb er
registrert under Rælingen kommune.
www.kurlandfk.no
klubbhuset@kurlandfk.no

Foreldrevettregler
– det handler om respekt, ikke sant?
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det.
Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget barn.
Gi oppmuntring i medgang og motgang.
Respekter treners/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du
gi etter kampen.
Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene.
Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare resultatet.
Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv.
Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare
holdninger og ambisjoner.
Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.
Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.
Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.

En klubb å bli glad i, en klubb å bli god i!

