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Spelare
Vi är just nu 21 spelare registrerade samt 4-5 stycken som provspelar. Vi anser att vi inte kan
hantera fler än så här och kommer därför att stoppa intaget av fler killar för tillfället. Vi
diskuterade även ifall vi skulle dela upplaget i två för att då få möjlighet att ta in de killar som
vill börja. Detta är ett alternativ som kanske ligger i framtiden.
Vi vill att ni föräldrar meddelar på hemsidan när ert barn inte kommer på träningen. Vi vill
även att ni meddelar när ert barn inte längre vill vara med i laget.



Träningarnas uppbyggnad.
o Vilken roll skall tränarna ha?
o

Föräldrars roll under träningen.


Vi behöver att föräldrar är mer aktiva under träningen. Hoppar in där det
behövs, samlar ihop bollar, samlar ihop killarna. Då vi är så många spelare är
detta väldigt viktigt för att träningarna skall bli så lugna och pedagogiska som
möjligt och det är bara möjligt med fler vuxna.

o Att få barnen att koncentrera sig på aktiviteten.


Tränarna upplever vid tillfällen att killarna ibland har svårt att koncentrera
sig. Det är svårt att hålla i träningen i det fall att någon/några inte lyssnar.
Tränarna kommer därför att pröva med att låta de som har svårt att
koncentrera sig, sitta bredvid en stund för att sedan komma tillbaka.

o Dela upp barnen efter kunskap under träningen. – Lita på tränarnas bedömning.




Vi har just nu väldigt stor spridning på kunskapsnivå på killarna. Det betyder
INTE att någon är bättre eller sämre, utan att vissa har spelat sedan
fotbollskul, alltså i fyra år medan andra är helt nya. Det är svårt att hantera
alla skillnader i en så stor grupp. Vi kommer därför ibland dela upp killarna så
att de får öva på det som de behöver.

Engagemang
o Ansvarsfördelning


Just nu är ansvarsfördelningen inte ultimat i laget. Vi behöver ha en bättre
fördelning för att arbetet skall flyta smidigare. Lagets överlevnad grundar sig
i att föräldrar hjälps åt. Finns det inga föräldrar som stöttar upp, så finns det
inget lag.
Vi har nedan satt upp ett par områden där vi behöver hjälp. Vi fick under
mötet ett par föräldrar som tog sig an ett område (vilka är utskrivna). Men
det är två som saknar förälder, dessa måste vi fylla.

o Ytterligare tränare




För att vi skall kunna hantera dessa ca 25 spelare behöver vi ytterligare en
tränare. Vid förra efterfrågningen fick vi in endast en anmälan! Vi ber er att
se över om ni kan ställa upp. Tiden som krävs är lite över en timma varje
torsdag samt då vi har match. Detta skulle betyda att vi har fyra tränare,
vilket gör det betydligt lättare att dela upp dem i grupper samt att om någon
skulle vara borta så klarar sig ändå de andra utan att det blir för påfrestande.
Något som glömdes av att sägas på mötet var att laget behöver att tränarna
(i alla fall nu då de är tre) kommer och kör träningen även i det fall att deras
barn inte kommer. Sen har vi alla förståelse att det inte alltid går att få ihop
logistiken…

Seriespel (2 anmälda lag, 5-5)
o 9/5 (18:15) Hemma
o 16/5 (18:45) Borta
o 23/5 (18:30) Hemma
o 13/6 (18:00) Borta
o Rekommenderat är att man har 7 spelare (5 på plan och två avbytare), vi kommer dock
att prova med 9 spelare i varje lag. En fast målvakt och byte på utespelarna. Jag
kommer att skicka ut en separat skrivelse om matcherna och hur vi går tillväga.



Vilka får lov att delta på matcherna?
o Då det är ett begränsat antal deltagare på varje match kommer inte alla att kunna
spela på varje match. Vi kommer till en början kalla de som har spelat från tidigare
säsong (med något undantag) blir det platser över kommer även de nya spelarna att
kallas. Självklart vill vi att så många som möjligt skall få vara med, men blir det inte
denna gång så blir det nästa. Fram över så kommer vi även se till saker som om i det
fall barnet är med på träningen, är han aktiv, är medlemsavgiften betald?
o Vi kommer att börja med att skicka ut en kallelse inför match. Dessa måste föräldrarna
svara ja eller nej på. Svarar ni inte innan dess att svarstiden gått ut räknas det som om
ni svarat nej.

Ansvarsfördelning
o Domaransvarig
o

1 st


Ansvara för att vi har domare inför våra hemma matcher. Domarna
skall vara en förälder. Den ansvariga behöver också prata sig
samman med dessa föräldrar och se över så att de vet vad, när och

hur.. Inga specifika förkunskaper krävs för att vara domare, dock
måste man läsa in sig på spelreglerna så att man har lite koll. Vi
behöver någon som tar hand själva bokningen av föräldrar.
o Fikaansvarig vid hemma matcher
o

2 st


Sandra (Theodores mamma)



Catarina ( Charlies mamma, vid denna serie.)

o Ekonomiansvarig
o

1 st


Vi behöver börja få in lite pengar till lagkassan. Detta bland annat för
att vi snart kommer att få en mycket högre kostnad för att delta i
matcher och serier. Börjar vi nu så blir det inte lika tungt senare. Just
nu så kommer vi att få in pengar ifrån att sälja fika på våra matcher.
Vi kommer att öppna ett konto genom Mossen där dessa förvaras. Vi
behöver någon som ansvarar för detta konto. Alltså tar hand om in
och uttag, kvitton osv.

o Hjälp tränare vid matcher
o

o

4 st


Johan (Lowes pappa)



Johan (Carls pappa)



Ludde (Holgers pappa)

Städdag 17 maj


Tore (Eliahs pappa)



Johan (Lowes pappa)



Faik (Alladins pappa)



Frida (Holgers mamma) sedan tidigare



Malin (Arvids mamma) sedan tidigare

