Vi vill rikta ett varmt välkomnande till dig som förälder inför säsongen 2019.
Nedan hittar du information som kan vara bra att veta.

Konceptet Young Fellows har blivit otroligt populärt och är ett uppskattat inslag på Gamla
Ullevi. Alla killar och tjejer mellan 9-15 år är välkomna på sektionen. Barnen besöker
matcherna utan målsman, istället finns ledare från IFK Göteborg på plats. Fokus ligger på
sång och god supporterkultur baserad på kamratskap, ansvar och respekt.

I ett årskort på Young Fellows ingår entré till våra 15 allsvenska hemmamatcher. På samtliga
av dessa matcher, exklusive en eventuell ”YF Goes Big”, är Young Fellows placerat på
sektion K1-K2 på Gamla Ullevi. Nedan hittar du en arenaskiss där sektionen är utmärkt.

På Young Fellows finns det ett antal ordningsregler som alltid ska följas. Dessa finns
nedskrivna nedan. Vi ber er att gå igenom dessa samt det bifogade kontraktet tillsammans
med era barn. Kontraktet ska sedan undertecknas av dig samt ditt barn och antingen
återlämnas till oss vid kickoffen eller postas till oss på adress Kamratgårdsvägen 50, 416 55
Göteborg.
Vid regelbrott kommer ledarna på Young Fellows att följa en särskild handlingsplan som bl.a.
innebär samtal till er föräldrar. Vid frågor kring detta, kontakta gärna kansliet hos IFK
Göteborg. Kontaktuppgifter finns längst ner i dokumentet.

➢ I Young Fellows representerar vi IFK Göteborg positivt i alla lägen.
➢ I Young Fellows tar vi avstånd från alla former av mobbing, våld och hot, liksom
rasism och andra typer av kränkningar.
➢ I Young Fellows använder vi ett vårdat språk.
➢ I Young Fellows tar vi ansvar för miljön omkring oss – vi lämnar läktaren och andra
platser vi besöker i samma skick som när vi kom dit.
➢ I Young Fellows lyssnar vi när ledarna pratar och gör som de säger.

Barnen går in genom en egen ”snurra” i entré 9, där ledare för Young Fellows möter upp
barnen. Det är också via denna entré som barnen lämnar arenan. Entréerna öppnar
antingen 1 timme eller 1,5 timme före avspark. Information kring tid för entréöppning finns
alltid att hitta på vår hemsida på matchdag.

Har ditt barn kompisar som vill följa med enstaka matcher? Superkul! Vi säljer lösbiljetter
på sektionen. Sektionen är onumrerad, vilket gör att barnen kan sitta bredvid varandra även
om den ena har årskort och den andra lösbiljett.

Om ditt barn har glömt kvar något på arenan i samband med match, kontakta i första hand
IFK Göteborgs kansli på telefon 031-703 73 00.

Vid bokning av ditt barns årskort fyllde du i samtliga uppgifter till dig som förälder samt till ditt
barn. Till varje match tar vi med oss dessa listor för att kunna kontakta dig vid behov.
Därför är det extremt viktigt att ni kontaktar oss om ni byter adress, telefonnummer eller epostadress.

Om arenan skulle behöva utrymmas får ledarna assistans från publikvärdar och
ordningsvakter. Young Fellows har också en egen återsamlingsplats. Denna är placerad
framför tingsrätten, längs med Ullevigatan. Vid utrymning kommer samtliga närvarande barns
föräldrar att kontaktas via telefon efter återsamling.

Vid bokningen av ditt barns årskort fyllde du även i eventuell viktig information som
exempelvis allergier, diabetes, getingstick etc. Om ni missat skriva med information eller om
något dyker upp under året – hör av er till oss så fort som möjligt.

Se till att barnen har ordentligt med kläder på sig. Barnen sitter endast delvis under tak och vi
har ingen möjlighet att gå inomhus om vädret är dåligt. Detta är speciellt viktigt att tänka på
under säsongens första och sista matcher, då vädret är lite kyligare.

Skicka inte med barnen för mycket fickpengar, inte heller för stora sedlar. Det blir väldigt
mycket trafik fram och tillbaka till kioskerna och det gör det svårt för oss att hålla koll på alla
barn. Därför uppskattar vi er hjälp med detta. För er information kommer vi att ha
vattendunkar på plats vid varma dagar.

Vi vill informera er om att i samband med våra matcher och övriga evenemang sker
dokumentering i form av både foto och rörligt material. Kontakta oss om ni har frågor eller
funderingar kring detta.

Utöver matcherna kommer vi att ha ett antal aktiviteter under säsongen. Nedan hittar ni
information om några av dessa. Ni kommer även att få mer information per e-post inför varje
aktivitet.

Vi kommer att sparka igång säsongen med en kickoff. All information om aktiviteten kommer
via e-post.

Varje år anordnas minst två kompismatcher. Det innebär att varje barn får ta med sig 1-2
kompisar som får följa med på matchen gratis.
Information om kompismatcher skickas ut per e-post.

Young Fellows har ett eget konto på Instagram där vi lägger ut bilder och videos från våra
matcher och aktiviteter. Följ oss gärna där för att ta del av allt skoj vi hittar på!
Vi finns på: ”youngfellowsifkgbg”.

Kontakta oss gärna på telefon 031-703 73 00 eller youngfellows@ifkgoteborg.se.
Återigen, varmt välkomna till säsongen 2019!
Vi ser fram emot ett jätteroligt år tillsammans med era barn!
Med vänliga hälsningar,
IFK Göteborg

