TACK till alla
Lag, ledare, spelare, föräldrar och publik för en väl genomförd säsong 2015.
Nu är ju inte säsongen helt slut utan vi kommer att fortsätta träna vår teknik och fysiska färdighet för
att kunna utveckla oss ännu mer inför nästa säsong. Vissa kommer också att ställa upp i olika cuper
med inomhusspel. Det blir skoj med lite alternativ träning och spelform.
Vi startar upp höst/vinterträningen vecka 45. OBS! träningsfritt vecka 44.
De äldre grupperna kommer att träna tisdagar och torsdagar på konstgräset i Ystad med start
kl.16.30, medan de yngre grupperna kommer att träna i Löderups sporthall. Era ledare kommer att
meddela alla lagen vilka dagar och tider som gäller.
Det är helt underbart att se alla glada spelare som tränar på ”Camp Ingelstorp”. Det viktigaste i
verksamheten är att vi har kul och får den tid som behövs för att utvecklas. En nyckel för att kunna
göra det är att alltid vara med på träningen. Att skapa lagkänsla och bygga ett lag är viktigt både för
spelare och tränare. Vi skall träna, spela matcher och ställa upp för varandra. Då kommer
framgångarna.
Årets seriespel:
P15: Har haft ganska stor omsättning på spelare. De har spelat ganska fin fotboll med taktiska inslag
som utbildning. Placering på undre halvan av sydöstra serien.
P14: Är ett stabilt lagbygge med många spelare som har utvecklats mycket i år. De kan spela riktigt
bra om de bara vill. Placering på övre halvan av sydöstra serien (3:a – medalj).
P12: Har spelat i olika serier under vår/höst. Ett bra lag som jag tror kan utvecklas mycket till nästa
säsong. Placering på övre halvan under våren och nedre halvan under hösten (svåraste serien).
P11: Förfogar över spelare som redan hunnit långt i sin ålderskull. De har spelat fin fotboll och det
skall bli intressant att följa deras framfart. Placering som etta under våren och som tvåa i höstens
spel (svåraste serien, medalj).
Resten av våra lag har spelat serielöst spel, och glädjande är att vi också haft ett flicklag som sopat
banan med andra lag i deras ålder. Hur bra skall de här tjejerna bli?
Resultat är lätt att läsa och imponeras av, MEN det viktigaste är att vi får utveckling och har skoj
tillsammans.
Tack alla för bra insatser…
Lars Lindskog
Ungdomsansvarig Ledare/Tränare

