Välkommen till KA 2 IF
- medvind i steget
Det började med en regementsorder 1910 och i och med den
organiserades idrotten på KA 2-regementet i Karlskrona. En mängd
olika idrotter har bedrivits inom KA 2 IF, men friidrotten är den enda
idrott som funnits med hela tiden. Idag har KA 2 IF en bred barnoch ungdomsverksamhet samtidigt med viss elitsatsning.
KA 2 IF bygger för framtiden!

Mål & Vision
KA 2 IF skall vara ett självklart
förstahandsval för barn och ungdomar som vill utöva friidrott i vårt
närområde.
Målet med verksamheten är att
ge en god friidrottsutbildning och
främja varje individs unika egenskaper samt skapa ett intresse för
friidrott och ge alla medlemmar en
positiv klubbkänsla. All verksamhet
skall vara väl planerad.
Föreningen skall ha tonvikten på
barn och ungdomsverksamhet med
välutbildade ledare och tränare,
men även bereda möjlighet för
seniorverksamhet och elitsatsning.
KA 2 IF ska vara en förening där
föräldraengagemang spelar en

viktig roll för föreningens
välmående. Ledstjärnan för allt
arbete ska vara målmedvetenhet,
glädje, ödmjukhet och ärlighet.
Samtliga medlemmar skall arbeta
i en anda som är emot all form av
mobbing, droger och främlingsfientlighet.
KA 2 IF ska bygga framtida elit
på en bred och välmående ungdomsverksamhet.
KA 2 IF bygger för framtiden!

Medlem

Medlemsavgiften betalas (om
möjligt) i början av varje år. Det
finns enskilt medlemskap, familjemedlemsskap samt stödmedlem
(ej aktiv). Som nybörjare har man
rätt att prova på tre gånger innan
medlemsavgiften betalas.
Som aktiv betalar du dessutom en
årlig träningsavgift.

All information om avgifter, bankgiro
mm finns på ka2if.se/föreningen/
medlemsavgifter.
OBS: Det är mycket viktigt att
medlemsavgiften betalas då den
också innehåller en försäkring och
möjliggör tävlande för klubben!

Träning
KA 2 IF har i dagsläget ett antal
träningsgrupper, från sex år upp till
veteraner.
Aktiva medlemmar erbjuds organiserad träning. För de yngre barngrupperna är träningen ofta indelad
efter skolterminen med sommaroch juluppehåll. De äldre grupperna
tränar året om och antalet träningar/vecka bestäms inom resp. grupp.

Aktiva medlemmar förväntas delta
regelbundet i erbjudna träningar.
Om det förekommer kö till en grupp
kan den aktive missa tre träningar i
rad utan giltigt skäl, därefter stryks
han/hon från gruppen för att bereda
plats för nästa person i kön.

Tävling
När KA 2 IF arrangerar tävlingar på
hemmaplan (3-4 st inomhus resp.
utomhus) förväntas du som aktiv
delta i dessa tävlingar, antingen som
tävlande och/eller som funktionär.
Varje säsong åker KA 2 IF på ett
antal gemensamma tävlingar, ofta
med transport och övernattning
till självkostnadspris. Detta gäller
främst åldrarna 13 år och uppåt.
KA 2 IF står för anmälningsavgifter
till friidrottstävlingar, förutsatt att
anmälan sker på regelmässigt sätt
via hemsidan. (KA 2 IF står inte för
startavgifter till motionslopp såsom

Göteborgsvarvet, Tjejmilen, Stockholm Marathon etc)
Mellanskillnaden för efteranmälningar
(som ofta är mot dubbel avgift) faktureras den aktive. Uteblir man från
ett flertal tävlingar där klubben betalt
anmälningsavgift utan giltigt skäl faktureras även detta den aktive.

Fler gör mer
KA 2 IF är en ideell förening och
den stora inkomstkällan för vår
verksamhet är våra egna arrangemang. Därför är det av yttersta vikt
att alla hjälps åt för att göra dessa
arrangemang genomförbara.

du ny inom friidrotten kommer du
att få enkla sysslor.

Som förälder till barn/ungdom kallas du som funktionär till några av
dessa arrangemang och du förväntas ställa upp. Vid förhinder är det
upp till dig att ordna med en ersättare, då föreningen står och faller
med en pålitlig funktionärsstab. Är

Medlemmar är också mer än
välkomna att vara med i en eller
flera av de sektioner som finns inom
föreningen. Känner du att du vill och
kan hjälpa till lite extra, vänligen
kontakta en tränare alt. någon i styrelsen (information finns på ka2if.se)

KA 2 IF anordnar då och då läger för
våra aktiva. Även här är det viktigt
att föräldrar är involverade i planering och genomförande.

Övrigt
Utbildning
KA 2 IF månar om välutbildade
ledare och funktionärer och samarbetar med Blekinge Friidrottsförbund
och SISU.
Information och kontakt
Du kan alltid maila KA 2 IF på
kansli@ka2if.se
KA 2 IF:s hemsida uppdateras kontinuerligt med allmän information
och nyheter. Några träningsgrupper

har valt att skapa egna facebookgrupper där information till gruppen
sprids, medan andra grupper valt
att informera via mail. Kolla med din
tränare vad som gäller för just din
grupp.

Varmt Välkomna till KA 2 IF!

