Minnesanteckningar Föräldramöte KIK – P03
Kvarnsvedens IK Kansli - 2013-01-21

Ledare:






Ari Hagberg
Jonas Dofs
Johan Skomorowski
Erik Lindgren
Daniel Nätt

Lagledare/tränare/föräldrakontakt
Huvudtränare
Tränare
Tränare
Tränare

Kvarnsvedens IK
Kvarnsvedens IK har startat upp en Ungdomskommité, där samtliga ungdomsledare ska
medverka.
Första mötet för dem är nästa torsdag.

Cuper 2013:
Ari berättade att Dalecarlia Cup har höjt anmälningsavgiften till 2700 kr/lag i år.
Cupen ska spelas Tors-Sönd V 27 (4-7/7), och det är garanterat 3-4 matcher/lag.
Helgen efter, alltså 13-14/7 startar Kvarnsveden IK upp en egen cup som heter Mellsta Cup.
Den spelas på planerna runt Kvarnsvedens IP, den kommer vara gratis och det kommer
troligtvis att vara ungefär lika många matcher som i Dalecarlia.
Det finns dessutom flera andra cuper i närheten (Vansbro, Värmland) där anmälningsavgiften
är mycket lägre men garanterar lika många matcher som Dalecarlia.
Dalecarlia Cup har numera den i särklass högsta anmälningsavgiften av liknande cuper i
Sverige.
Ari ska kolla runt med andra Borlängelag hur de tänker gällande Dalecarlia Cup.
Ledarna ska även ta fram ett förslag på andra cuper som kan vara aktuella.
Att fundera på tills nästa föräldramöte:
Ska vi vara med i Dalecarlia Cup?
Om vi ska vara med, är det okej att i så fall betala 200 kr/spelare för att inte belasta lag
kassan? (Två lag 5400 kr, Tre lag 8100 kr).

Laget
Det är ca 30 st spelare i laget.

Kläder/Mtrl
Det kommer inte bli nya matchkläder, men större begagnade.
Vi kommer få storlek: 164, XS och S.
Det blir samma upplägg som förra året, D vs vi får ta hand om matchkläderna hemma och se
till att de är rena inför match.
Ledarna kommer köpa in nya västar till laget som ska användas på träningar.

Träningar:
Förra året tog det ganska lång tid att dela in laget i grupper samt att dela ut västar på varje
träning.

I år så ska ledarna dela i laget i 4 st grupper från början. Sen kommer spelarna vara i dessa
grupper på varje träning.
Grupperna ska givetvis vara så jämna som möjligt och även innehålla minst en spelare som
kan tänkas vara målvakt.
Ibland är det problem att få någon spelare att vilja vara målvakt.
Prata gärna med er son och fråga om han vill vara målvakt ibland!
Inomhusträningen startar Söndagen den 3/2 i BSM hallen kl 12:30-13:30.
Det kommer inte vara organiserad träning utan mer ”boll lek” på träningarna i början, så att
spelarna får leka och känna på bollen.
Ev. kommer det bli träningsmatch mot något annat Borlängelag på någon träning.
Uteträning
Det kommer i första hand bli träningar på Anemonen även i år.
Men eventuellt kanske det går att få bättre träningstider om vi även tränar på ”Gulan”. Den
planen ligger efter Kvarnsvedsvägen mellan Pappersbruket och Statoil.
Ledarna ska försöka få träningstider Tis & Tors 17:00-18:30.
OBS: De kan bara lämna önskemål, och sen får vi se vad vi får.

Seriespel:
Det kommer inte bli riktigt seriespel i år heller.
Från början skulle vi vara med i SSAB Pojkar Division 6 men Dalarnas FF har ändrat och det
kommer bli ungefär som förra året i BT Tigern.
I år kommer det bli ca 12 matcher/lag. (förra året var det 20 matcher/lag)
Vi kommer troligtvis anmäla 3 st lag till serien.

Fika:
Vi ska ha fika och golfbollskastning vid varje hemmamatch, lika som förra året.
Det kommer vara två fika ansvariga och en tävlingsansvarig / Hemmamatch.
Golfbolls grejerna kommer vara förvaras hemma hos Ari, där de hämtas/lämnas vid hemma
match.
Ari Hagberg
Solrosgatan 11
784 65 Borlänge

Vägbeskrivning

Om alla föräldrar fixar ett pris till golfbollskastningen så klarar vi oss hela säsongen.

Lagföräldrar:
Det är samma lagföräldrar som förra året. (om det inte är någon annan som gärna vill hjälpa
till)
Lena Lasses (lenalasses@live.se)
Tel:076-247 73 55
Alex Lasses Armatowskis mamma
Carina Andersson (emma_carina1@hotmail.com)
Tel:073-059 00 51
Gustav Anderssons mamma

Regler:
Ledarna ska ta fram lite regler som ska gälla för samtliga spelare.
Så att alla vet vad som gäller.

Teori:
Ledarna ska försöka få ihop ett tillfälle där laget kan se på en förinspelad fotbollsmatch, så att
det går att ta paus och visa mönster/rörelser/taktik och diskutera teori m.m.
Kanske med lite Popcorn till…

Lagkassa:
I lagkassan finns det ca 40000 kr.
Ekonomiansvarig är Carina Andersson (Gustavs mamma)
Insamling till lagkassan
Vi kommer sälja någonting under året för att få in pengar till lagkassan.
Mikael Björklund (Max pappa) förslog grillsåser. Perfekt till grillen i sommar!!
http://gorillax.se/
Varje förpackning innehåller 3 st såser och kostar 100 kr.
Inköpspris
Antal
per
Förtjänst per
förpackningar förpackning förpackning Total Förtjänst
125 st

60 kr

40 kr

5.000 kr (Nano)

4,2 Förp/spelare

250 st

60 kr

40 kr

10.000 kr (Lilla)

8,3 Förp/spelare

375 st

60 kr

40 kr

15.000 kr (Mellan) 12,5 Förp/spelare

500 st

60 kr

40 kr

20.000 kr (Stora)

16,7 Förp/spelare

Det är bra om kan besluta vad vi ska sälja till nästa möte.

Kontaktinformation
Jag kommer uppdatera http://www.laget.se/KIKP03 , samt sätta ihop ett dokument med
kontaktinformation till samtliga spelare och ledare.
Maila kontaktuppgifter till magnus.graden@gmail.com

Nästa Möte:
Innan utomhus träningen börjar.
Slutet på Mars, början på April.
Ari kallar till nästa möte.

Skrivet av: Magnus Gradén (Rasmus pappa)

