Noteringar föräldramöte, 180921

Noterat av: Sandra af Klinteberg

Tränare/Ledare för säsongen 2018/2019 är:
På isen: Roger, Mads, Håkan, David
Materialare: Anders
Lagledare: Sandra
Cupansvarig: Rossie
Ansvarig lagkassa: Helena
Linus erbjöd sig att hjälpa till som materialare.
Lag U9/Team10
Poolspel för U9 har blivit ändrat mot för tidigare säsong.
Skånes ishockeyförbund har bestämt att vi ska fortsätta spela 4x4 på liten rink (som förra året)
Vi kommer spela 1x30 min och 3 matcher/gång
Vi har därmed 2 lag anmälda till poolspel. Det kommer bli 9 poolspel/lag, dvs totalt 27 matcher.
Lagen heter Tyringe röd och blå, men Sk. Ishockeyförbund har döpt dem 1 och 2, men siffrorna har
ingen betydelse mer än att sära på lagen.
VI kommer inte ha några fasta lag, utan blanda spelare i lagen och alla kommer att erbjudas lika
många antal matcher. Vi har under hela säsongen 5 poolspel hemma, målsättningen är att alla
kommer få spela minst 2 poolspel var hemma.
Inget godis, läsk eller kakor på cuper/matcher!
Kalender
Prenumerera på kalendern!
Kallelser – svara i god tid så underlättar det planeringen kring alla matcher. Då vi kommer att ha
många matcher och för att försöka få ihop detta på bästa sätt så är det extra viktigt att ni svarar på
kallelsen så snart ni kan.
Matcher och ev cuper läggs in i kalendern så snart jag får tider för detta, kalendern uppdateras hela
tiden. Kolla alltid där först om ni undrar något. Jag lägger även in information om aktiviteten
(matchtider osv).
Vi kommer spela lördagar och söndagar och ser ni i kalendern att ni inte kan så är det bra om ni
meddelar detta i god tid, så ska vi försöka tillgodose detta. Blir ni sjuka eller på något sätt får
förhinder efter att kallelsen gått ut, meddela så snart ni kan så vi kan styra om i lagen om det behövs.
Sandra gör schema för bemanning på våra hemmamatcher och vi rullar runt som tidigare, så snart vi
vet vilka som ska spela så skickar jag ut informationen.
Träning
Meddela om ni inte kan komma till träningen, meddela Mads på sms eller ring!
Nytt för i år är att vi har 3 träningar. Måndag, tisdag och fredag. Hur upplever ni föräldrar detta?
Några tycker att tisdagstiden är för sen, detta måste man själv bestämma och se hur ert barn klarar
av. Alla träningar är frivilliga, men vi vill att ni hör av er oavsett anledning.
Ta gärna med en frukt, chokladmjölk eller drickyoghurt att äta efter träningen. Förbud att ge sitt barn
energidrycker i omklädningsrummet! Energidrycker är inte alls bra och det finns en anledning att det
är åldersgräns.
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Cuper
Vi anmälde oss till en cup i Landskrona 3/11, den är dessvärre flyttad och vi har inte fått något nytt
datum.
Ett förslag är att ha en egen cup på Österås och inskickade förslag på dag till kansliet:
Söndag 4/11 eller lördag 10/11 5/1 är vår Nyårscup, Rossie anordnar cupmöte och vi anordnar
cupen tillsammans med U8. I år är det vi som lär upp deras föräldrar. Boka in hela dagen!
Planerar på att åka på ytterligare cup i slutet av säsongen, ev Trelleborg?
Omklädningsrum
Inga föräldrar i omklädningsrummet efter/innan träning/match
Flera orsaker till detta:
sammanhållning, platsbrist samt att vi föräldrar drar in grus
Duschning – Alla vill inte duscha och det är viktigt hur barnen beter sig mot varandra.
Mads och Roger ska vara mer uppmärksamma under duschningen.
Men vi vill att alla föräldrar pratar med sina barn hur man ska vara mot varandra, det får inte vara
någon som känner obehag för att duscha efter träning/match.
Avbytarbåsen
Vi har fått påbackning att det inte ska vara några föräldrar i båsen, varken på Österås/Tyrshov, vi drar
in grus. Tänk på att undvika att springa på gummimattorna på Österås.
Maskotar
Vi samlas 1h innan matchstart, detta är för att barnen ska hinna ut på isen med a‐lagsspelarn, innan
de går av isen 20 min innan matchstart. Föräldrar ansvarar för att sitt barn är ombytt och i tid.
Slipning
Som förra året lämnar man skridskorna på måndag efter träningen och får tillbaka dem på tisdag
eller fredag. Varannan‐ var tredje vecka bör skridskorna slipas. Använd skridskoskydd!
Namnge skridskoskydd och skridskor! Inga skridskor slipas utan namn!
Se till att lufta skydden efter varje träning, passa även på att tvätta dem enligt tvättråd (finns på
laget.se) några gånger per säsong.
Sponsring/ Lagkassa
Är det någon som har idéer för hur vi kan tjäna pengar till lagkassan så är det fritt fram. Ett sätt är att
vi har fixar en eller flera sponsorer till vår hemmacup.
Vi diskuterade även att göra flera uppdrag hos Jocke/Autoport och där kan vi fundera hur vi på bästa
sätt får ut pengarna utan att ha för mycket pengar hos klubben.
Lagjacka
Alla spelare kommer få en varsin vinterjacka, så beställ ingen jacka!
Det är Hässleholms företagspark (Viktors pappa) som går in och sponsrar detta.
Målvakter
Schema finns på laget.se, försök att ha koll när ert barn ska stå. Meningen är att alla ska ha chansen
att få stå i mål, och man kan byta sinsemellan. De som är sist på schemat kommer i första hand att få
hoppa in om någon har förhinder.
Lagkonto
Vi har idag 15 500 kr på vårt lagkonto (Sandra står idag för kontot, kommer övertas av Helena). Hos
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klubben har vi 12570kr. Pengar hos klubben försöker vi använda i första hand när vi anmäler oss på
cuper och nu senast var det för anmälningsavgifterna till kickoffen som totalt gick på 5000kr.
Kick off
I helgen har vi kick off för första gången. Tänk på att komma i god tid för att hinna äta frukost, lämna
av barnet i cafeterian om de inte har ätit frukost hemma.
Vi kommer bada tillsammans med U10 och det är även öppet för allmänheten. Vi ledare önskar att
om ert barn inte kan simma så måste ni informera oss om detta eller vara med själva (enligt tidigare
information).
Föräldrar behöver inte vara med under dagen, utan se till att lämna och hämta efter utsatta tider. På
söndag samlas vi 1h innan ispasset startar.
Frågor?
Har du som förälder eller barn några frågor eller vill berätta något, tveka inte att prata med någon av
oss ledare. Alla barn ska trivas och tycka att det är roligt att spela hockey och vara med i laget!

