Föräldramöte BIK P07 20 september 2015
Laget
● 35 spelare varav 5 är nya för denna säsong.
● Tillsvidare jobbar vi efter att, alla som vill börja spela ska erbjudas den
möjligheten. Vi har inte satt något maxtak på antal spelare i truppen.
● Ledare, Bjarne, Kristian, Tobbe & Mattias tränar & coachar grabbarna,
Josephine är lagledare.
För att klara hålla kvalité på träningar och sammandragsspel, behöver vi vara
fler ledare. Laget behöver även hjälp att ta hand om de åtaganden det har
gentemot klubben tex. hallvärd, kioskansvarig mm. Vem känner sig manad?
Träning
● 2 ggr./vecka, torsdagar kl. 17:0018:30 och söndagar kl. 11:0012:30. Båda i
Vretahallen. På torsdagar behöver vi hjälp med att bygga ihop sargen.
● Målsättning/fokus
○ Teknik, rörelse, positionsspel & grundläggande regler
● I den mån det går, nivåanpassa
Matchspel
● 3 lag anmälda i grön nivå
○ 1 lag spelar i klass B (710 år) 6st sammandrag denna säsong
○ 2 lag spelar i klass C (79 år) 5st sammandrag denna säsong
● Laguttagningen sker utifrån nivåanpassning, antal spelade sammandrag,
träningsflit och ev. “ledarbarn”
● Kallelse till uttaget lag sker via laget.se Vi kallar 10st alt. 20 st beroende på
vilken klass som spelar sammandraget. Inget svar = Nej tack, å ny spelare
kallas in.
● Tränaren & endast tränaren ansvarar för,
○ Vem som spelar (laguttagning)
○ Hur vi spelar (spelsätt, direktiv till laget innan & under match)
○ Vart man spelar (Vilken position man har under matchen)
○ När man spelar (hanterar byten)
Övrigt
● Det är ert ansvar att rätt kontaktinformation finns under er profil på laget.se
● Medlems & träningsavgiften ska vara betald senast 30/9 Har man inte betalt,
kan man inte bli uttagen till sammandragsspel.
● Klädbeställning kan göras på assist.se (instruktion finns under dokument)
● Något samlat grepp ang. Skolinnebandyn kommer ej göras från BIK utan det
är upp till er själva att ta tag i det.

