Dagordning Föräldrarmöte P07
Mötesnr.:

1-2015

Datum:

2015-03-19

Tid:

kl. 17.45

Plats:

Bergums klubbstuga

Deltagare:

Barn
Johan Länje
Jonathan Jonsson
Josef Glans
Hugo Velander
Mensur Ahmemulic
Leo Malm
Edwin Karlsson
Mathias Olsson
Liam Alverå
Martin Wilson
Elliott Olsson
Elton Rubensson

Vid Pennan:

Nikolaus Johansson, NJ

- Förälder
- Peter Länje, PL (Ledare)
- Nikolaus Johansson, NJ (Ledare)
- Johan Glans
- Steven Velander
- Sead Jewan
- Andreas Malm
- Sanna Vierula
- Marie Gustafsson
- Roger Alverå
- Scott Wilson
- Bengt Olsson
- Clemens Rubensson

Distribution: Laget.se och per mail till närvarande samt:
Barn
- Förälder
Loke de Oliviera
- Anna de Oliviera AO (Ledare)
Arwid Andersson
- Niklas Andersson NA (Ledare)
Erik Svensk
- Helene Svensk
Oliver Klintelius
- Andrea Eriksson, Anders Klintenius
Wilmer Axelsson
- Jerry Axelsson
Ludwig Majnesjö
- Jacob Majnesjö, Karin Majnesjö

1. Presentation av deltagare
1.1. Ert egna namn samt vilket barn ni är förälder till.
1.2. Vi är idag 18st Killar i truppen, nya för i år är Mensur, Leo och Ludwig.
1.3. Vi är idag 4st ledare, ny för i år är Niklas Andersson.
2. Vad skall killarna kunna innan sommaren – våra mål med P07 vt 2015.
2.1. Laganda samt hur man uppträder och bemöter kompisar & ledare på träning/match
2.2. Bollkontroll
2.3. Passningar , insida utsida, med adress.
2.4. Spelbarhet & rörelse
2.5. Skjuta vrist, bredsida
2.6. Enklare målvaktsteknik
3. Praktiska frågor utanför planen
3.1. Träningar två gånger i veckan, månd & torsd kl 17:15-18:30

3.2. Vi går på gräsplan så fort den får beträdas. Mycket pga stort tryck på konstgräsplanen. Vår
bedömning är att det går lika bra på gräs. Träningstider kan ändras. Vi återkommer om det
när det är aktuellt. Tills vidare dock 17:15-18:30.
3.3. Förhållningsregler föräldrar & tränare på träning + cuper:
3.3.1.Genomgång av Bergums Policy, bilaga protokollet.
3.3.2.”De tio föräldrarbuden”, bilaga protokoll
3.3.3.”Så spelar vi 5-mannafotboll 2015”- Ligger på Göteborgs FF:s hemsida/barn & ungdom
3.4. Ingen närvaroplikt för föräldrarna. Om förälder vill vara på träning, håll lite avstånd till
träningen, allstå inte för tätt inpå.
3.5. Bokat.se: Läggs ner, vi kör bara laget.se hädanefter.
3.6. Laget.se
1. Aktuell mailadress och mobilnummer samt hemadress måste uppdateras/kompletteras
av föräldrar och tränare. Adress för att Bergums IF skall kunna skicka ut fakturor och
mobilnummer för att vi ska kunna ha möjlighet att göra utskick via sms från Laget.se.
2. Anmälningsutskick till träningar görs för att vi ledare skall kunna lägga upp träningen på
ett effektivt sätt. Fungerar bra- Tack för ert engagemang!
3. Nyheter läggs upp löpande, aktivt läsande krävs från föräldrar. TIPS: Ladda ner Appen
4. Kalender hålls uppdaterad.
5. Anmälningar till Matcher kommer köras via Laget.se istället för bokat.se.
3.7. Matchställ på cuper/matcher: Tröja finns medan shorts och strumpor hålles själv av killarna.
3.8. Klädbeställning killarna: 1/säsong innan vårterminen.
3.9. Ledarutbildningar: Ledare kommer att gå grundkurs i oktober om inga andra kurser hålls
inom distriktet tidigare. Avspark blev inställd och har bytts ut mot tränarkurs C-diplomgäller PF tom 12år.
4. Kommande cuper:
Vår:
4.1. Tuvecupen, 1a maj, 5-manna, 2 lag anmälda
4.2. PIF cupen, 31a maj, 5-manna, 2 lag anmälda
4.3. Bergumsdagen 6e Juni, 5-manna
4.4. Lerumsalliansen, ej fått någon inbjudan ännu, men den kommer. 5-manna, 4-6 tillfällen
varav en på Bergumsvallen.
4.5. Ev någon träningsmatch
Höst:
4.6. Träningsmatch mot IFK Göteborg P07, datum och tid ej bestämt.
4.7. Lerumsalliansen, inbudan kommer..
4.8. Cuper /träningsmatcher ej bestämda
5. Praktiska frågor på planen
5.1. Samling/avslut träning. Närvarolista vid samling samt avslut på träning med high-five,
sången eller händerna i mitten.
5.2. 3-veckorsschema övningar. Olika övningar Måndag resp Torsdagsträning. Övningar för 8 –
åringar tillämpas.
5.3. Träning försöker vi planera så att ca 50% Lek/teknik och ca 50% match, utöver samlingar och
uppvärmning.
5.4. Förtydligande. Match behöver inte alltid betyda 5-manna (4mot4 +Målv). Vi kommer köra
allt från 1mot1 övningar till matcher 2mot2 och 3mot3 med och utan målvakt, samt med
och utan mål (Vi kommer förtydliga och förklara detta ytterligare till barnen enl önskemål
från föräldrar) Vi kommer köra varianter av matcher.

5.5. VIKTIGT: Om man är sen till träning och gruppen är mitt i en samling eller övning, avvakta
med att släppa in er kille tills vi ledare ger klartecken, detta för att undvika störning i
gruppen.
5.6. Nivåanpassning: Vi kommer se över träningsupplägg mht detta och tanken är att lägga in
några träningar då och då framöver. Till viss del gör vi redan det idag då man i en och
samma övning kan individanpassa just den övningen med olika nivåer till just den killen.
Nivåanpassning gäller endast träning för P07.
5.7. Om något behöver tas upp med förälder ang er kille och träningen görs detta direkt efter
samma träning, vilket skall göras redan idag. Till er föräldrar, kom också gärna och fråga
någon gång då och då hur det går så får ni även där återkoppling, gäller ju även bra saker☺
6. Övriga frågor
6.1. Info om fotboll är uppsatt på bergum skola. Björsared är på väg upp. Uppmuntra gärna
kompisar och vänner att börja spela fotboll. Gott om vi är ett 11-manna lag när det är dags☺

7. Nästa föräldramöte
7.1. Ej bestämt, kommer kallelse senare, dock innan semestern så vi får en liten avstämning mht
semesterupphåll, cuper/mathcer mm.

Tack för ett bra och givande möte med gott engagemang !
/Nicke & Peter

