Föräldramöte 170411
● Organisation kring laget - Tre tränare, Jan Nilsson, Stefan Persson,
Örjan Winther (Yuval Chulati ställer upp när han har möjlighet).
Lagledare, Veronica Åkerblom
● Laget - I dagsläget består laget av 22 st spelare och det är också max
antal som vi tänker att laget ska bestå av. Det är 6 st spelare som slutat
sedan förra säsongen och det har kommit in tre stycken nya killar. Vi har
en kölista som för närvarande består av tre killar. Det som fattas i laget
är någon som vill vara målvakt, det finns några som kan tänka sig att stå i
mål ibland.
● Träningstider - På försäsongen tränar vi måndagar kl 17-18 och
onsdagar 17-18.15. Preliminära naturgrästider är tisdagar kl 18.30-20
och torsdagar 18-19.30. Om det finns någon förälder som är intresserad
av att köra ett pass/vecka med någon form av fysträning tillsammans med
killarna så får ni gärna höra av er till någon av tränarna. Onsdag 19/4 är
det inplanerat ett teoripass efter träningen kl 18.15-19.15 skicka med
killarna något att äta efter träningen så de orkar med teorin efteråt. Det
kommer bli teori vid ett annat tillfälle också eftersom det är påsklov
nästa vecka och några eventuellt är bortresta. Vi vill också att s pelarna
meddelar genom att ringa eller sms:a någon av tränarna om de inte kan
komma och träna.
● Matcher - Det kommer att vara 16 spelare uttagna till varje match.
Laget kommer att tas ut efter träningsnärvaro och träningsfokus. Alla
som tränar kommer givetvis få spela, så rättvist fördelat som möjligt. De
kommer inte vara indelade i grupper som tidigare år. Det är viktigt att
killarna förstår vikten av att komma till match med rätt uppladdning, dvs
sovit och ätit ordentligt. Detta för att göra sig själv och laget rättvisa på
matcherna. Det kommer vi trycka lite extra på den här säsongen.
● Seriespel - I år spelar vi i pojkar div 3 grupp 1, 11-manna
http://dalafotboll.nu/resultat-tabeller/?scr=table&ftid=69374 det
kommer innebära lite längre resor än tidigare år eftersom vi spelar i den
norra gruppen. Vi kommer införa att spelarna får betala en summa när de
åker med på bortamatcher, vi kommer att informera inför matcherna
vilken summan är.

● Miljönären cup - Vi har anmält ett lag till Miljönären cup som är en form
av distriktslagscup. Vinner ,an går man vidare och förlorar man åker man
ur cupen. Till dessa matcher tar tränarna ut de spelare som de tycker
kommit lite längre i sin utveckling.
● Övriga cuper - Vi har anmält laget till Falu sommarcup, 16-18 juni. En
del av avgiften till cupen står lagkassan för. Ett förslag kom från Yuval
att vi försöker boka in oss att bo tillsammans och laga mat ihop på kvällen
för att stärka lagsammanhållningen, vi får fundera vidare på det.
● Tränings- och medlemsavgifter -  Medlemsavgiften är 300 kr för
enskild medlem och 500 kr för en hel familj. Träningsavgiften är i år
1050 kr/spelare. För att få spela match och träna måste avgifterna vara
betalda.
● Försäljning - Enligt beslut från föreningen så måste alla spelare sälja
minst 2 stycken Dalarabatten. Vi beslutade på mötet att vårt lag även
ska sälja Newbody under våren, minst två paket/spelare men gärna fler.
Maria von Sicard och Monika Carlsson tog på sig uppgiften att vara
försäljningsansvariga i laget.
● Kioskansvariga - Tidigare nämnda Maria och Monika tog också på sig att
göra en lista vilka som ska baka och sälja fika till hemmamatcherna.
Veronica lägger ut namnen i kalendern. Om matchen ni får inte passar är
det viktigt att ni byter med varandra. Det ska endast vara fika till
försäljning inte för att bjuda spelarna på fika efter match.
● Föreläsning - Fredag 5/5 kl 18-20 är det inspirationsföreläsning i aulan
på Söderbaumska skolan. Det är Lena Birath som ska föreläsa för våra
äldsta spelare i föreningen. Obligatorisk närvaro! Frånvaro måste
meddelas till någon av tränarna.
● Laget.se - Vi skickar ut all information via
https://www.laget.se/falubsp03 . Adresslista finns på hemsidan och vi
uppmanar alla att kontrollera att informationen är aktuell. Vi vill
framförallt att e-postadresser och telefonnummer är korrekta. Ni hittar
den informationen på startsidan under rubriken ‘Laget’. Det är bra om
killarnas telefonnummer och mailadress finns tillgängliga. Vi vill att
spelarna själva börjar ta ansvar för informationen som skickas ut.

Till sist! Vi tipsar om:
➔ Ladda ner appen laget.se och logga in, då får ni all information i mobilen.
➔ Lägg in kalender för laget.se i mobilen, då får ni alla träningar och
matcher.
Vi ser fram emot en rolig och lärorik fotbollssäsong!
//Ledarna Falu BS P03

