
NYHETSBREV 
 
VÅREN 2023 i FOTBOLLSFÖRENINGEN FÖR  
BARN OCH UNGDOMAR 
 
 

 

Tack till våra supporters som stöttar vårt arbete med barn- och ungdomsidrott:     

 
 

Äntligen drar vårsäsongen i gång och snart är det dags för seriestart 
och anmälan till fotbollsskolan. Mycket har hänt i Azalea under 2022 
och om en del av detta står att läsa om i nyhetsbrevet. 

 

Årsmöte torsdagen den 23 mars på Majvallen 

Årsmötet är Azalea BK:s högst beslutande organ och alla som är 
medlemmar i föreningen har en röst på årsmötet. På årsmötet fattas 
beslut om föreningens framtid och mötet utser styrelsen som utformar 
och leder föreningens verksamhet. Är du intresserad av att vara med i 
styrelsen? Maila info@azaleabk.se för kontakt med valberedningen.   

Årsmötet hålls på GFF-gården på Majvallen den 23 mars kl. 19:00. 
Årsberättelse 2022 ligger på azaleabk.se torsdag från 2 mars. 
Varmt välkommen – vi ser fram emot att träffa dig där. 

 

Fotbollslek – Barn födda 2017  

Förra årets Fotbollslek för barn födda 2016 blev en stor succé och vi har 
många glada barn. Fotbollsleken för tjejer och killar födda 2017 börjar i 
april. Under våren rekryterar vi ledare och spelare. De fortsätter sedan 
som F2017 och P2017 under hösten. Tipsa gärna föräldrar med barn 
som börjar i förskoleklass i höst. Anmälan hittar du på azaleabk.se  

 

Dags att anmäla sig till Fotbollsskolan 2023 

Fotbollsskolan är sommarlovets roligaste veckor.  tillbaka igen måndag – 
torsdag kl 09:00–15:00 v 25 och v 32. Alla barn 7–12 år är välkomna. 
deltagarna tränar årskullsvis under ledning av utbildade ungdomsledare 
från Azalea. Lunch varje dag och fotbollströja ingår i anmälningsavgiften. 
Rabatt för dig som anmäler dig till båda veckorna eller som har syskon 
som också går fotbollsskolan. Det går bra att anmäla sig till 
Fotbollsskolan även om man inte spelar i Azalea. 

Anmälan och mer information här: Sommarfotbollsskolan  
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Sportlotten – stort tack för engagemang! 

Under 2022 hjälpte alla lag till att sälja lotter för Azalea BK:s räkning. 
Stort tack till alla ungdomar, föräldrar, tränare och lagadministratörer 
som har bidragit med tid och engagemang. Pengarna som 
lotteriförsäljningen gav har gått till att projektera Klubbhuset. Ert 
engagemang betyder att Azalea inte har behövt använda det egna 
kapitalet för projektering av det nya klubbhuset. 

 

Apropå klubbhusbygget 

Under året har vi arbetat hårt för att komma vidare i klubbhusprojektet. 
Allt gick enligt plan till en början. IOFF förordade att kommunen skulle gå 
in med ett stöd om 3 miljoner samt kommunal borgen. En ansökan om 
ännu mer pengar förbereddes till Allmänna Arvsfonden. Föreningen 
anlitade en projektledare med mångårig erfarenhet för att komma vidare i 
processen. Men efterverkningar av pandemin, kriget i Ukraina har lett till 
ett osäkert ränteläge och inflation som gjort projektet svårare att 
överblicka och processen kom att stanna av. Nu börjar det rulla igen och 
i början av mars fortsätter processen med nya möten med IOFF för att se 
hur vi kan gå vidare i frågan. Mer om detta på årsmötet. 

 

Trygg fotboll – Utdrag ur belastningsregister  
En uppmaning till alla tränare och ledare som verkar nära våra barn och 
ungdomar. Utdraget behöver förnyas vartannat år. Visa upp ditt utdrag 
ur belastningsregistret på kansliet. Vi har skickat mail till alla nya ledare 
och de som behöver förnya sitt utdrag. 

Vi vet att alla ledare i Azalea BK tycker det är viktigt att visa det 
begränsade utdraget för att öka känslan av trygghet i samband med 
våra barn och ungdomars idrottande. Det är enkelt att beställa ett utdrag 
med digitalt ID och du kan visar det för Leif eller Peter som sitter på 
GFF-gården tisdagar 15:00-18:30. GFF-gården är det röda huset på 
Majvallen. Ledare som inte visar utdraget kommer inte kunna fortsätta 
som ledare. Detta ställer till problem för ditt lag. Se därför till att beställa 
ett utdrag genast och visa det så snart du kan. Här beställer 
tränare/ledare utdraget: Beställ begränsat utdrag ur 
belastningsregistret   
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Seriestarter och fotboll på Majvallen! 

Azalea BK arrangerar 3 mot 3 och 5 mot 5 sammandrag i samverkan 
med Fotbollförbundet 6 och 7 maj. Barnfotbollen (9-12 år) sätter igång 
sitt seriespel 17 april. Ungdomsfotbollen (13-16) år börjar 10 april och 
seniorfotbollen 3 april. Hemmamatcherna är ett bra tillfälle att stärka 
lagkassan med fikaförsäljning. Stötta ditt lag på Majvallen och följ det i 
appen Min Fotboll om du inte kan vara på plats. 

 

Azalea Wild Kids (Spelare födda 2012–2013) 

1 april är det en äventyrsdag full av utmaningar för alla spelare i 10–11 
år. Dagen arrangeras av lagens föräldragrupper och brukar bestå 
teambuildande aktiviteter, organiserad spontanfotboll och korvgrillning 
under devisen Fotboll, Fika och Fair Play. Mer information kommer från 
respektive lag. 

 

Föräldrar i förening – Missa inte lagets föräldramöte  

Azalea BK är en ideell förening. Alla våra tränare och lagadministratörer 
är alltså volontärer som ställer upp utan betalning. Men det finns många 
sysslor att hjälpa till med i ett lag för att föreningen ska fungera. Inte 
minst att vara domare eller matchvärd på hemmamatcherna. Missa inte 
föräldramötet i ditt lag och ta gärna initiativ till att ansvara för en uppgift 
– det kan vara något så enkelt som att köra till bortamatcher eller att 
ansvara för sommaravslutningen för laget. Ju fler som engagerar sig i 
laget desto enklare och roligare blir det. 
Riktlinjer för lagets organisation finns på sidorna 14–16 i 
Föräldramanualen.  

Länk till Våra nya riktlinjer (pdf) 

 

Nya och gamla Supporters  

Under hösten har klubben inlett ett flertal samarbeten med företag som 
vill hjälpa till och supporta Azalea BK. Ny huvudsupporter är Institutet 
för kvalitetsindikatorer, ett undersökningsföretag för 
kvalitetsindikatorer. Vi hälsar Indikator varmt välkommen till klubben och 
till matchtröjan!  
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Kappa Bar är en ny samarbetspartner som kommer att stötta 
fotbollsskolan och ger förmånliga erbjudanden till våra medlemmar.  

Active är en ny samarbetspartner erbjuder alla våra medlemmar snabb 
hjälp och rehabilitering vid skada. Actives har stora fina lokaler mitt i 
centrum.  

ICA Supermarket Majorna i Hängmattan har sponsrat Azalea i många 
år. Nu utvecklas samarbetet genom att ICA gjort det möjligt att skänka 
pant till Azalea BK. Missa inte att trycka på Azaleaknappen när det är 
dags för återvinning.  

Stiftelsen Dunross har också stöttat Azalea BK i många år på grund av 
föreningens arbete med värdegrundsfrågor och en fotboll som utgår från 
barnens bästa. 

Nya och gamla samarbeten kommer att presenteras närmare under året. 

Vill ditt företag vara med och supporta Azalea BK? Hör av dig till 
info@azaleabk.se 

 

Medlemsförmåner och andra samarbeten  

Vi har ett avtal med Intersport och Adidas som levererar matchställ, 
träningskläder och bollar till Azalea. Du vet väl att både du och Azalea kan 
få kick-back när du handlar i alla Intersports butiker och webb? Du behöver 
bara koppla ditt medlemskap i Intersport till Azalea BK.  
Gör så här:  

• Logga in eller skapa konto på Intersports hemsida.  
• Gå till ”Mina uppgifter” på Mina sidor 
• Välj Azalea som förening.  

Nu har du bonus på allt du köper på Intersport. Du får tillbaka 2–6% på alla 
dina inköp samtidigt som Intersport stöttar Azalea med ytterligare 3%. 
Bonus både till dig själv och Azalea. Kan det bli bättre? 
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Datum att ha koll på 
 

21 mars Föreningsdomarutbildning GFF-gården 
23 mars kl. 19 Årsmöte GFF-gården 
1 april kl. 9 - 13 Azalea Wild Kids (10-11 år) Majvallen 
6 maj Sammandrag 3 mot 3 Majvallen 
7 maj Sammandrag 5 mot 5 Majvallen 
19 – 22 juni Fotbollsskolan omgång 1 Majvallen 
7 – 10 augusti Fotbollsskolan omgång 2 Majvallen 
2 september Azaleadagen Majvallen 
16 september Sammandrag 3 mot 3 Majvallen 
17 september Sammandrag 5 mot 5 Majvallen 
14 oktober Azalea Cup Majvallen 
7 december Avslutning för spelare 7-12 år Dalheimers 
14 december Julkonferens och julbord Ledare 

 

 

 

 


