Anteckningar föräldramöte U8/U9 den 26/9
• Huvudtränarna, Roger U9 och Jens U8, presenterade sig och informerade lite kort om
träningarna på isen. Tröjfärger på spelarna används för individanpassning och är till för
att hitta rätt balans i varje grupp. Detta skiftas efterhand. Bara att fråga om det är något
man undrar.
• Den 8 oktober har vi träningsmatcher på hemmaplan. Karlskrona gästar oss med fyra
lag, två U8 och två U9 lag. Mer information om tider finns i kalendern på respektive lags
sida. Matchkallelse skickas ut av tränarna.
• Vi diskuterade bemanning av kiosk, sekretariat och sargbygge för oss föräldrar när det är
hemmamatcher. Nu den 8 oktober bemannar vi efter förra säsongens upplägg. Förslag
finns om att vi sen kan tajta till det på en del stationer så det inte kräver lika många
föräldrar vid varje hemmamatch. Vi bestämde tillsammans att sen stämma av hur vi sen
gör i fortsättningen. Bemanningsschema till den 8/10 skickas ut så fort matchkallelserna
är besvarade.
Förra säsongens upplägg:
Kiosk pass 1. kl 09:30 - 11:30 # 3 personer
Kiosk pass 2. kl 11:30 - 13:45 # 3 personer
Sekretariat pass 1. kl 10:15 - 11:50 # 3 personer
Sekretariat pass 2. kl 11:50 - 13:15 # 3 personer
Sargbygge: kl 10:10, 12:15 och 13:15 # 4 personer
Lagvärd: kl 09:15 - 13:45 # 1 person (lagledare)
På is och omklädningsrum: 2 tränare + 1 materialförvaltare till varje lag. # 6 personer
• Seriespelet börjar preliminärt den 15 oktober med matcher i Ängelholm för både U8 och
U9. Preliminärt spelschema finns på lagets hemsida under
”Meny - Mer - Dokument - mapp säsong 2016/2017.”
Vi vet definitiv speldag först när hemmalaget har bjudit in oss till match. Preliminära
matchdatum kommer att läggas upp i kalendern och uppdateras sedan så fort vi fått
inbjudan. Tränarna skickar alltid ut matchkallelse till de som skall åka iväg på match.
• Preliminära speldagar för hemmamatcher är 12 november, 10 december, 14 januari,
4 februari och 18 februari. Vi väntar på svar om istider för dessa datum.
• Bemanning och inklappning vid A-lags matcher. Alla lag inom föreningen hjälper till att
bemanna vid ett par tillfällen under A-lags matcher. För U8 till U11 spelare är man även
med och åker in på isen och gör en ”inklappning” för spelarna. Vi bestämde under mötet
att det inte är lämpligt att ha bemanning och inklappning vid samma tillfälle då det oftast
behövs föräldrastöd i omklädningsrummet inför inklappningen. Information om vilka
datum man skall hjälpa till kommer ut via lagets hemsida. Man ansvarar sen själv för att
byta inom gruppen om man har förhinder. Alla byten skall meddelas till lagledare så vi
har rätt närvaro på alla aktiviteter.
• 9 oktober: Bemanning 9 st och Inklappning 8 st
• 22 oktober: Inklappning 8 st
• 18 november: Bemanning 10 st och Inklappning 8 st
• Nya datum kommer sen efter den 14 december då A-laget spelat klart nuvarande serie.

• Till U8 laget behövs en lagledare då Joachim Häll, som för närvarande sköter uppgiften,
även har uppdrag som tränare i U10-laget. Prata med Jocke om man är intresserad.
• Det behövs även en extra materialförvaltare till U8-laget då Daniel Carlsson, som är
ordinarie, har en del förhinder pga jobbet. Kontakta Daniel om man är intresserad att
hjälpa till så berättar han mer.
• En gemensam försäljningsaktivitet skall genomföras under hösten och våren av alla
ungdomslagen i föreningen. Nu under hösten har vi sålt kakor m.m via kakservice.
Redovisning av försäljningen skall lämnas in på torsdag 29 september.
• Varje lag har en representant i en försäljningsgrupp. För U8 är det Simone (Leos
mamma) och i U9 är det Daniel (Lucas pappa). Prata med dem om ni har tips och idéer
eller andra synpunkter som de kan framföra när gruppen träffas.
• Det finns önskemål för en gemensam familjeaktivitet. Ulrika (Charlies mamma i U9) och
Martina (Måns mamma i U9) har pratat lite om detta och säkert någon mer. Är man
intresserad att vara med och bidra så prata med dem. Det är både roligt och viktigt för
både barnen och oss föräldrar att vi även hittar på andra saker tillsammans.
Vi missade att ta upp en punkt på mötet igår och det gäller omklädningsrummen vid
träningar och matcher.
Som ishockeyspelare så är det inte bara övningarna på isen som man behöver träna på
utan även att klara av att ta på och av sig sin utrustning själv i största mån. Vi ledare finns
som stöd för era barn både vid träningar och matcher, skulle vi känna att vi inte räcker till
kommer vi att be er föräldrar om hjälp.
//Håkan, lagledare U9.

