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Att spela fotboll i Kvarnby IK 

Att spela fotboll i Kvarnby IK ska vara ett positivt minne för livet, vi värnar om 

karamtskapet samtidigt som alla får en gedigen utbildning i att spela fotboll. Älskar du 

att spela fotboll och är nyfiken på att spela i Kvarnby IK? Kontakta då någon utav 

våra ledare i respektive åldersgrupp. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida under 

respektive lag.  

Då det på Bäckagårdens IP finns begränsat med planer och träningstillfällen har vi 

följande riktlinjer för nya spelare i Kvarnby IK.  

Fotbollsskolan (5-6 år) 

Välkommen att spela fotboll i vår fotbollsskola. Ingen anmälan krävs utan bara att 

komma ner och prova på. Läs mer på vår hemsida inför varje ny säsong. 

Nya spelare 7-8 år 

Välkommen att spela fotboll med oss. Ingen anmälan krävs utan bara att kommer ner 

och prova på. Läs mer på vår hemsida inför varje ny säsong. 

Just nu är vi väldigt många spelare i dessa åldersgrupper och kan därför för tillfället 

inte ta in fler spelare. Registrera gärna ert barn på vår hemsida ändå så hör vi av oss 

så fort där blir en ledig plats. 

Ny spelare 9-11 år 

Innan du kommer ner till träningen vill vi gärna att du kontaktar någon utav våra 

ledare i den åldersgrupp som du tillhör.  

Är du mellan 9 och 11 år och vill börja spela fotboll i Kvarnby IK men inte tidigare har 

spelat i någon förening har vi nedanstående intagningsperioder.  

Period 1: Vecka 5 och 6 samt vecka 13 

Period 2: Vecka 33 och 34 samt vecka 46 

Har du tidigare spelat fotboll med en annan förening och är mellan 9 och 11 år ska 

ungdomsansvarig informeras samt den förening som du kommer närmast ifrån ska 

kontaktas utav vår ungdomsansvarig innan träning kan påbörjas.  

Under två veckor får du sedan provträna och testa på hur det är att spela fotboll i vår 

förening. Därefter diskuterar du och dina föräldrar tillsammans med våra ledare för 

ditt lag om hur fortsatt träning kan se ut i Kvarnby IK. 
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Nya spelare från 12 år 

Innan du kommer ner till träningen vill vi gärna att du kontaktar någon utav våra 

ledare i den åldersgrupp som du tillhör. 

Från 12 års ålder tillämpar vi provträning under två veckor för intresserade spelare.  

För spelare som kommer från en annan förening ska ungdomsansvarig informeras 

och den förening som spelare kommer ifrån ska kontaktas utav vår ungdomsansvarig 

innan provträning tillåts. Extra viktigt fr o m 15 års ålder då det är licens som gäller. 
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