Föräldramöte 180411
● Organisation kring laget - Tre tränare, Jan Nilsson, Stefan Persson,
Yuval Chulati, lagledare Veronica Åkerblom. Anders Richardsson (Liams
pappa) erbjöd sig att hålla i fysträning under våren. Björn Gustafsson och
Anders Richardsson erbjöd sig att finnas till hands som hjälptränare vid
behov.
● Laget - I dagsläget består laget av 19 st spelare, vi har några till på
ingång... Ett extra välkommen till våra nya spelare och deras föräldrar.
● Träningstider - På försäsongen tränar vi måndagar kl 17-18 och onsdagar
17-18.30. Preliminära naturgrästider är måndagar och onsdagar. Vi vill
också att spelarna meddelar genom att skriva i den Hangoutsgrupp som vi
tänker starta, om de inte kan kommer och tränar.
● Matcher - Det kommer att vara max 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. 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 fortsätta trycka på den här
säsongen. För att spela matcher måste spelarna ha lämnat in licenspapper
som de fått på träningen.
● Seriespel - I år spelar vi P15 elit (eller div 2 svår)
http://dalafotboll.nu/resultat-tabeller/?scr=table&ftid=74630 .
Spelarna får betala en summa när de åker med på bortamatcher, vi kommer
att informera inför matcherna vilken summan är. Första seriematchen är 1:
maj kl 13.00 mot Korsnäs.
● Miljönären cup - Vi har anmält ett lag till Miljönären cup som är en form av
distriktslagscup. Vinner ,man 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, 15-17 juni. Finns
intresse för cup i början av 3-5 augusti i Timrå? Vi lägger ut en
intresseförfrågan på laget.se och utifrån det så bestämmer vi om det blir
cup eller inte.

● Tränings- och medlemsavgifter -  Medlemsavgiften är 300 kr för enskild
medlem och 500 kr för en hel familj. Träningsavgiften är i år
1100kr/spelare A
 vgiften betalas till bg 5725-6349. För att få spela match och
träna måste avgifterna vara betalda.
● Försäljning - Enligt beslut från föreningen så måste alla spelare sälja 20
st Sverigelotten. Lotterna delas ut på träningar framöver, swisha 500 kr
till Veronica för lotterna 070-204 37 90. Vi beslutade att laget ska sälja
Newbody för att stärka upp lagkassan, ansvariga för det blev fam
Gustafsson och Ljungdahl mer information om det kommer inom kort.
● Flaggning- Vi har fått uppdraget att flagga på röda dagar på taket på
Länsförsäkringar. Yuval Chulati, Björn Gustafsson, Klas Åkerblom och
Helene Ljungdahl tog på sig att sköta det uppdraget. Vi tjänar ca 18 tkr till
lagkassan.
● Kioskansvariga - Anna Carlsson (Mannes mamma) tog på sig att göra en
lista så att alla vet när de ska sälja fika på våra hemmamatcher.
● 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

