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ÄLVSBORG FF – DIN FÖRENING  

I VÄSTRA GÖTEBORG 
Älvsborg FF bildades den 15 december 1995 genom en sammanslagning av de 
båda fotbollsklubbarna Furås BoIF och Nordsten IF. 
 
Älvsborg FF har ca 1200 aktiva spelare i åldersgrupperna PF14 till seniorlag, 
både pojkar och flickor, dvs ca 45-50 lag anmälda till seriespel. Tyngdpunkten i 
verksamheten ligger på ungdomsverksamheten.  
 
Föreningens ca 180 ideella tränare och ledare hjälper dagligen till för att våra 
barn- och ungdomar. 

Föreningens nybyggda klubbstuga ligger vid Påvelunds motionscentral, där 
också föreningens 7-manna respektive 11-manna konstgräsplan ligger. Vi har 
även verksamhet på Nya Hagenplan. Föreningens huvudsakliga 
upptagningsområde är inom de västra stadsdelarna i Göteborg.  
 
Föreningen har en anställd kanslist och ungdomsansvarig samt en anställd 
vaktmästare. Verksamheten drivs förutom detta helt på ideell basis. 
  
 

VI BEHÖVER DIN 
HJÄLP! 
 

För att vi ska kunna bedriva vår fotbollsverksamhet behöver vi din hjälp. Vi 
behöver tränare, assisterande tränare, ledare, lagledare, 
föräldrarepresentanter, ansvarig för kafé, ansvariga för hemsida m.m. 
 
Det spelar ingen roll om du har spelat fotboll tidigare. Vi står för utbildning 
inom föreningen. 
 
Kontakt: Peter Westlund 0762-953117 kansli@alvsborgff.se 



Pojkar och flickor födda 2014 
Träningsstart är 30 augusti på Påvelunds IP enl. ”träningstider”. Kom i god tid 

innan och tag med oömma kläder, gymnastikskor alt. fotbollsskor och en fylld 

vattenflaska. Du behöver registrera dig innan träning. 

Håll utkik på vår hemsida www.alvsborgff.se under fliken PF13 vilka dagar som 
gäller och ev. ändringar.   
 

Kostnad 

En avgift på 300 kr betalas till BG 661-0786 (t-shirt ingår). OBS! Faktura skickas 

ut efter 2-3 träningar.  

 

Träningskläder 

Finns att beställa under fliken ”Klubbshop” på vår hemsida. 

 

Registrera ditt barn 
Gå in på vår hemsida och registrera ditt barn. Du hittar fliken ”Registrering” 

längst upp på hemsidan 

 

 

   

 

 

http://www.alvsborgff.se/


Hemsida 
Våra lag har egna hemsidor. Här hittar du oftast den nyaste info runt laget. Du 

hittar detta på www.alvsborgff.se under flikarna P14/F14. 

 

Träningstider (Påvelunds IP) 
2020-08-30 sö 12:15-13:15 

2020-09-06 sö 12:15-13:15  

2020-09-13 sö 13:45-14.45 OBS! Tiden 

2020-09-20 sö 12:15-13:15  

2020-09-27 sö 13:45-14:45 OBS! Tiden 

2020-10-04 sö 12:15-13:15  

2020-10-11 sö 12:15-13:15  

2020-10-25 sö 13:45-14:45 OBS! Tiden 

+ avslutning (meddelas senare)  

 

 

 

 

ÄLVSBORG FF 

- din förening i västra Göteborg 

 
 

kansli@alvsborgff.se 

www.alvsborgff.se  
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