Upplägget
Laguppdelning, Slumpvis utifrån betald medlemsavgift.
Kallelse ca 1,5 vecka innan. Sluttid för anmälan torsdag lunch. För att veta inför kvällsträning.
Ev. justering mellan dagarna om det krävs för att få ihop folk. Skriv gärna under övrigt/fråga; OM du
är kallad till Söndagen. Tacka ja eller nej till den, Men skriv även om du kan eller inte den andra
dagen. Det skulle underlättar enormt.
Försöka ha två ledare per match. En ansvarig och en som hjälper till med byte och klockan. Om vi inte
får ihop det så kommer vi be någon utav er föräldrar att hjälpa till!
Ombyte på plats eftersom kläderna följer med oss ledare. Strumpor, Shorts och matchtröja får ni
låna per matchdag. (ev. omklädningsrum, bilen eller ute i det fria) Duscha gör vi hemma eller för dem
som vill och om det går, i omklädningsrum.
Vi kommer eftersträva att alla ska få spela lika länge per match. Detta är kanske inte det lättaste att
få till, men det är vårt mål
Alla ska förhoppningsvis få prova att stå i mål. 1 per halvlek.
2x15 minuter
Samling
Tiden för samling som står betyder att den tiden kör vi därifrån. Vi samlas på husarängens parkering.
Hela detta året gäller samma sak som de tidigare åren vad gäller ansvar för barnen. Vi ledare tar
hand om fotbollen. Ni föräldrar tar hand om barnen. Det är OK att ”lämna över” sitt barn till annan
förälder men då måste ni vara överrens.
Tips och tankar
Ta gärna med lite fika, eftersom det kan vara lite si sådär på de olika anläggningarna med Kiosker.
Undvik Godis och andra sötsaker både före match, under match och mellan match.
Uppförande (Föräldrar och barn)
Barn: Prata med era barn om hur man uppför sig mot sina lagkamrater. Vissa i lagen är
tävlingsinriktade medans andra inte är det. Alla gör så gott dem kan och man hjälper varandra inom
laget. Man skäller alltså inte för att någon råkar släppa in ett skott eller liknande. Laget består av 5
spelare på planen.
Hur pratar vi om/till domarna eller annat runt omkring. Det är små planer, allt hörs. Ungdomsdomare
har ofta stora öron och lyssnar tyvärr ofta på det negativa. SÅ INGET NEGATIVT I VÅRT LAG. Även
spelarna hör. Vi vill vara en klubb och ett lag med ett gott rykte.
Plocka upp och hålla rent efter oss, uppträda ordentligt.
Enbart spelare ute på planerna. Med vänliga hälsningar från dom arrangerande klubbarna.

Vi ska försöka ha en ”TACK”-gest där vi tackar publiken. Häng med!!! Applådera och ha skoj åt
killarna!! I vinst och förlust!!
Mindset
Detta är första gången för oss ledare och för barnen, men även för er föräldrar. Se till att ha skoj. Vi
tar gärna feedback. Men tänk på hur den presenteras då vi sliter en del och inte ska hamna i
försvarsställning.
Föräldrarepresentant
Viktigt att ställa upp som förälder vad gäller bemanning av Kiosk och Vårmarknaden. Kiosken
bemannar vi i P08 när vi spelar på husarängen (9-maj) Vårmarknaden är i slutet på Maj. Information
om detta kommer när det närmar sig.
Hjälp till med användarnamn och lösenord för att acceptera kallelserna.
Saknar ni uppgifter eller liknande så maila till mig eller så tar vi det i anslutning till träningar/matcher
så löser vi det då!

Att tänka på:

Tiden är från första match tills sista ska vara slut.
Platsen är där vi ska spela
Anmälningsstopp är sista tiden som det går att anmäla sig. Detta vill vi veta på torsdagens träning så
därför har vi stoppat det kl 12 på torsdagen
Samling sker på husarängen. MEN, samlingen innebär att vi den tiden som det står, faktiskt åker
därifrån.

