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·

Vi gjorde en kort summering av året som varit. Vad har vi gjort med laget under året och hur
upplever vi tränare att det ha varit. Kort och gott har vi gjort mycket roligt tillsammans och
utvecklats på många plan. Vi blir fler och fler vilket är ett tecken på att laget mår bra.

·

Föräldrarna diskuterade i smågrupper om vad som varit bra och mindre bra under året:
o Positivt var att det inom laget är fokus på det sociala med bra ledarskap och
stämning, att vi spelade i två serier, MC cupen i Västerås, att vi valde att spela 9manna mot äldre tjejer, att vi vågar nivåindela, extra träningarna på måndagar, bra
föräldragemenskap.
o Negativ var att fotbollssäsongen fotlöper året om, att det är mycket
försäljningsaktiviteter, att våra två lag fick möte varandra på Örebro cupen med det
som hände efter matchen, vissa spelare fick slita hårt då många inte var med på
matcherna, matchtiden fördelar sig inte alltid jämnt mellan alla spelare

·

Organisationen runt laget presenterades:
o Tränare är Theresa André, Mikael Brunke, Jonas Beijer och Johan Rundberg. Ibland
hjälper även Klaras pappa Claes till, Almas pappa Stefan och Sannas pappa Thomas.
o Föräldragruppen består av Almas mamma Sofia och Cornelias mamma Melissa. De
behöver bli en till som kan ta hand om våra försäljningsaktiviteter. Är ni intresserad
så kontakta Sofia, Melissa eller någon av oss tränare. Det är inte tidskrävande.
o Truppen består av 25 – 30 spelare. Det är inte många som faller ifrån men löpande
tjejer som kommer till vilket är en trend som vi vill ska fortsätta.
o Vi har också tre tjejer från ÖSKs a-lag som är faddrar till våra tjejer samt naturligtvis
även Sannas storasyster Jomanda som är med och hjälper till lite ibland. Vi tränare
tycker att det är positivt med tjejer som förebilder för våra tjejer.

·

Träningar:
o Vi tränare vill få ned fler tjejer på träningarna. Av vår trupp är det 12 tjejer som
tränar kontinuerligt dvs. fler än en gång i veckan. Samtidigt vet vi att många
sysselsätter sig med andra idrotter vilket vi naturligtvis uppmuntrar dem till.
o Framåt kommer vi att införa en enkel och tydlig regel som innebär att den närmsta
två veckors perioden innan match/cup ska man ha deltagit på minst 67 % av lagets
gemensamma träningar för att garanteras att bli kallad till match. Två veckors
perioden är till för att man i lugn och ro ska kunna hålla på med fler idrotter under
framförallt vintern utan att känna en press från fotbollen.
o Vi har testat en metod som heter KAFFE på våra söndagsträningar som vi tycker har
fallit väl ut. Kort och gott innebär det att tjejerna ska vara avslappnade och
koncentrerade innan träningen startar, att vi tränare förstärker det positiva under

o
o
o

träningen, att tjejerna själva är positiva (det är inte längre ok att säga att det är för
svårt etc.) att vi efter träningen i lugn och ro tänker tillbaka på träningen och allt bra
man gjort som individ och sist men inte minst att man inte ska jämföra sig med andra
utan hela tiden tänka utifrån sin egna högsta nivå.
Måndags träningarna ansvarar Åsa för.
Onsdags träningarna ansvarar Jonas och Theresa för.
Söndags träningarna ansvarar Johan och Mikael för

·

Vi kommer anmäla ett lag till F12 9-manna och ett lag till F12 7-manna. Vi är osäkra på om vi
får ihop det men gör ett försök. Blir det ont om tjejer som vill spela match så kommer vi i
sådana fall dra ur det lag som spelar i 7-manna serien. Tanken med att även spela 7-manna
är för att alla ska få möjligheten att spela på sin nivå. Vi har många tjejer som är helt nya och
en del andra tjejer som inte spelat så mycket matcher. För dessa tror vi att en 7-manna miljö
är den bästa miljön att utvecklas i. Vi ledare kommer också med största sannolikhet behöva
hjälp från er föräldrar under våra matcher.
o Vi har bokat in träningsmatcher 16 samt 23/3.

·

Cuper
o
o
o
o
o
o
o

Eventuellt en Cup i Degerfors med 1 lag 30/3
Kvicksundscupen med 1 lag 12/4
Lilla Lithellscupen med 2 lag
ÖrebroCupen med 1 lag
Thomas Nordahl Cup med 2 lag
MC Cup i Västerås med 2 lag
Inomhuscuper från november får vi återkomma till.

·

Träningsläger planeras till helgen den 23-24/8. Preliminär plats är Garphyttan/Ånnaboda.

·

Vi ska under våren arbeta fram nya värdegrunder för laget. Vi gjorde detta för två år sedan
och mycket har hänt i tjejernas utveckling så ett omtag behövs. Vi återkommer med mer
information om detta längre fram.

·

Försäljning
o Från klubbens sida har vi krav på oss att hjälpa till vid utvalda arrangemang. Från
klubbens sida har vi också krav på oss att sälja för 15 000 kr under året. Hur ÖSK
modellen ser ut med fördelning av kostnader/intäkter bifogas i ett separat mail.
o På mötet beslutade vi inte vilka försäljningsaktiviteter vi ska göra under året utan vi
inväntar med spänning vem som kan åta sig uppdraget att samordna detta.

·

Övrigt
o Om någon är intresserad av att delta på vårruset Kontakta Klaras mamma.
o Vi ska köpa in ny lagoverall. Vill ni sponsra kontakta Jonas.
o Vi kom två i lagtävlingen för bingolotter. Vinsten blev en biokväll för laget. Jippi!

