Sammanfattning från föräldramöte den 27 april, Fjärås Idrottshall
Aranäs Open, 25 – 26 maj
Under Aranäs Open kommer vi att spela på stor plan och vi har tre lag anmälda. Anmälan kommer
att skickas ut inom någon vecka. Därefter görs som vanligt lagindelningar.
Vi har under helgen bokat en tältplats på Inlag och hoppas där kunna ha en gemensam
samlingspunkt där vi kan söka skugga, eller ta skydd från regn och blåst
Vi har som ambition att träna en gång utomhus innan Aranäs Open, som vanligt kommer närmare
information om detta via laget.se
De som anmält intresse av att vara med och spela Aranäs Open (25-26 maj) kan räkna med att få
arbetspass. En lista med fördelning av arbetsuppgifter har skickats ut. Arbetsuppgifterna kommer i
första hand att delas ut till de föräldrar vars barn kommer att spela varför arbetsfördelnigen kan
komma att justeras efter att anmälan stängts. Ev byten av arbetspass måste man själv hantera.
Fysträning
Vi har också som ambition att under våren samla gruppen till fysträning i Kungsbackaskogen. Dag
och tid är ännu inte bestämt och vi återkommer kring detta. Då handbollssäsongen officiellt är slut
har vi full respekt för att alla inte kan delta, vi vet att det är många andra aktiviter igång!
Uppstartsläger
För er som har äldre barn är säkert Aranäs uppstartläger bekant, detta klubbläger hålls i
Kungsbacka helgen v. 35 (31/8 – 1/9) och vi är för första året inbjudna. Mer än så vet vi inte idag
men återkommer.
Höstens träning
Höstens träningar kommer att gå igång i början av september. Vi vet inte vilka dagar, tider eller
hallar som blir aktuella för oss men återkommer.
Höstens matcher
From i höst kommer vi bara att spela på storplan, det är ännu inte helt klart hur många lag och i
vilka serier vi kommer att spela. Vi har pratat med Onsalas ledare och det är mycket troligt att
minst ett lag kommer att vara mixat av killar från Kungsbacka och Onsala.
Vi kommer att ha rullande schema när man kan anmäla sig till att spela match då alla killar inte
kommer kunna vara med varje gång.
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Höstens arbetspass
Under hösten kommer vi få arbetspass, via klubben, som måste genomföras. Dessa arbetspass
ligger inte alltid i samband med att våra killar spelar. Så snart föräldragruppen har fått information
från kansliet om vilka uppgifter som hamnar på vårt lag kommer ett arbetsschema för hela hösten
att göras. Alla föräldrar på mötet var överens om att detta är det enklaste och mest rättvisa sättet
att fördela arbetet. Behöver man byta sitt man så får man själv ombesörja detta.
Det finns sedan en tid en Facebook grupp med syfte till att skapa kontaktytor för ex byte av
arbetspass. Sök på Aranäs P09.
Fler ledare
Vi behöver fler tränare!
Vi har en stor grupp med barn och för att fortsatt kunna hålla en hög nivå på träningarna vill vi
vara fler vuxna på plats. Har du spelat handboll tidigare är det såklart ett plus men absolut inget
krav. Nivån på ditt engagemang sätter du själv!
Laget.se
All kommunikation med er föräldrar, mail, utskick osv sker via laget.se
Här läggs alla träningar in, matcher, sammandrag och andra aktiviteter. Här hittar ni också
kontaktuppgifter till oss ledare och andra föräldrar. Har ni inte appen så är ett tips att skaffa den!
Rörelse är alltid bra
Barnen mår bra av att röra på sig och all aktivitet är bra, är du eller någon du känner instruktör
eller bara duktig på någon annan sport, vilken som helst. Säg gärna till oss ledare så delar vi gärna
med oss av träningstiden. Vi ser att barnen tycker det är roligt att prova på nya saker!
Fotografering
Med jämna mellanrum kommer vi att lägga upp bilder eller filmer från matcher och träningar på
vår lagsida. Vi har pratat med killarna om detta och vissa vill absolut inte vara med på bild, något vi
givetvis vill respektera. Så, om du undrar varför ditt barn aldrig är med på någon bild så kan
anledningen vara att han inte vill.
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