Föräldramöte

F0708

Uppåkravallen, 2015-05-26

1. Presentation av ledarteamet
Anders Thorén, pappa till Moa F07
Peter Smidfelt, pappa till Hanna F07
Patrik Larsson, pappa till Astrid F08
Anders Haskel, pappa till Ingrid F07
UIF Låten: https://www.youtube.com/watch?v=IlwfAnu9EDg&feature=youtu.be

2.Våra mål och planer på kort och lång sikt
Kort sikt:
- Ha kul, skapa god gemenskap
- Lära in enkla fotbollsgrunder
- Lära oss fungera i lag.
- Fortsätter med knattespel efter sommaren, 4 tillfällen, förhoppningsvis med tre lag. Då reglerna för
knattespelen säger att man får ha max 2 lag per spelplats så måste vi i så fall spela på olika spelorter,
vilket ställer krav på fler ledare.
- Deltar dessutom eventuellt i någon endags utecup.
- Flyttar troligen inomhus mitten/slutet av oktober. Då vi endast lär få 1 inomhus tid i veckan så kommer
vi troligen att försöka köra 1 ggr/vecka inomhus och 1 ggr/vecka utomhus så länge vädret tillåter.
- Uppåkra Cup i november.
- Av Svenska Fotbollsförbundet rekommenderad träningsmängd i den här åldern är 1-2 träningar per
vecka. Vi har 2 träningar i veckan, dels för att de som är mest spelsugna ska få chans till mycket
träningstid men också för att så många som möjligt ska kunna träna åtminstone 1 ggr/vecka även om
man har andra aktiviteter som krockar någon av dagarna. Inget krav på att man är med på alla träningar,
man får vara med på matcher ändå. Inget krav på att meddela om barnet inte kan komma till en enskild
träning. Hör däremot gärna av er om barnet inte kan träna på grund av något skäl som vi bör känna till
eller om en viss veckodag inte fungerar på grund av att barnet håller på med annan aktivitet.

Lång sikt:
- Behålla god stämning
- Utveckla fotbollskunnandet
- 07:or övergång till sjumanna i vinter
- 08:or samordning med 09:or inför fortsatt femmannaspel
- tillräckligt stora trupper för att på sikt hålla igång två elvamannalag
- Gothia som tolvåringar, ytterligare utlandsresa…

3. Skånes fotbollsförbunds föräldrabud

4. Kommunikation
http://www.laget.se/uiff0708
F0708@uif.nu (Mejlen går till alla ledarna.)
- Vi kommunicerar främst via hemsida och mejl
- Ladda gärna ner laget.se-appen till er smartphone
- Rutiner för kallelse till match och andra aktiviteter. Svara gärna så fort som möjligt på kallelser så blir
det enklare för oss tränare att planera aktiviteterna. Försök planera kalas så att de inte krockar med
knattespel och cuper . Vi försöker informera om åtminstone preliminära tider i så god tid som möjligt.

5. Ledarförstärkningar
Vi behöver bli ytterligare några ledare både till 08- och 07-laget och ser fram emot att några fler föräldrar
ställer upp.
- Finns inga krav på att vara fotbollskunnig.
- Man behöver inte kunna vara med på alla träningar och matcher. Ju fler tränare vi är desto enklare blir
det att täcka upp för de som inte kan.
- UIF vill gärna att alla ledare genomgår svenska FF:s grundutbildning(C-diplom) som är en 2 dagars kurs
helt inriktad mot barnfotboll, 6-12 år. UIF kommer att arrangera denna kurs under hösten.
http://d02.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_111672/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Är du intresserad så hör av dig till någon av ledarna så kan vi berätta mer.
Vi planerar även att bjuda in till "prov träningar" för att ni som funderar på att bli ledare kan testa hur
det är att hjälpa till aktivt med träningen.

6. Föräldragrupp
Vi ser gärna att vi kan bilda en föräldragrupp bestående av 4-5 föräldrar, gärna från båda åldersklasserna.
Denna grupp blir ansvariga för att organisera aktiviteter utanför själva fotbollspelet:
- Kioskansvaret (Sätta upp bemannings schema för de tillfällen vårt lag ansvarar för Kiosken)
- Sociala aktiviteter
- Hjälpa till vid träningsläger
Är du intresserad så hör av dig till någon av ledarna!

7. Övrigt
Kioskens öppettider:
Måndag - Torsdag 18:00 - 20:00
Lördag - Söndag i anslutning till matcher
Alla pengar som UIF tjänar på kiosken går tillbaka till ungdomsverksamheten.

Kansliet
Här jobbar Magnus och Lotta
Kansliet är bemannat:
Måndag
14:00 - 18:00
Tisdag- Onsdag 13:30 - 21:00
Fredag
14:00 - 18:00
Övrig tid hänvisas till mejl: kansliet@uif.nu

Medlemskort
Medlemskort delas ut av tränarna när medlemsavgift är betald. Visa medlemskortet när du handlar på
Intersport Nova så får ni rabatt plus att ni genererar pengar till UIF.

Utrustning
UIF förser alla spelare med matchtröjor, övriga kläder ordnar var och en. Vi ser gärna att laget är
enhetligt klätt, speciellt vid matcher.
Svarta shorts
Gröna strumpor
Benskydd måste alla spelare ha
När det gäller skor så spelar det mindre roll, inget krav på fotbollsskor med dubbar, vanliga
gymnastikskor fungerar utmärkt.

Om man vill beställa UIF's officiella kläder så finns en provkollektion tillgänglig i klubbhuset för
beskådning och utprovning av storlekar. Beställningar kan sedan lämnas antingen till kansliet eller direkt
till i Intersport butiken på Nova.

8. Frågor:
Sommarfotboll(Transport från skolan till Uppåkravallen)
Vi har inget svar på detta just nu. Tills annat meddelas får vi förutsätta att det är föräldrars ansvar att
arrangera detta.

Sommaruppehåll?
Inga exakta tider bestämda ännu, troligen uppehåll under juli månad.

Finns det någon lagkassa
Ja vi får pengar från föreningen som täcker avgifter för cuper mm. Extra pengar kan behövas om man vill
arrangera större aktiviteter utanför detta t ex träningsläger och resor.

