
Föräldramote F05/06 – 180319 

 

- Truppen är lite oklar fortfarande, men vi har på ett ungefär 11 st 05, 13 st 06 och 

4 st 07.  

 

- Vi kommer träna ihop som tidigare. Träningsdagar är inte klart än, men vi 

kommer att önska måndag och onsdag. Sen kommer vi troligtvis att ha ett 

fyspass i veckan också. Vi kommer överlag att köra lite mer kondition och 

styrka i år. 

 

- Vi har anmält ett 9-manna lag och ett 7-manna lag till kommande säsong. 05 

kommer behöva stöttning från 06 till sina matcher. 05 kommer troligtvis kalla 

till match efter måndagsträningen och 06 efter onsdagsträningen. Närvaro på 

träningar kommer ligga till grund för kallelse till match. 

 

- Ansvarsfördelning föräldrar:  

Cupen (har redan varit): Tuva, Ebba, Sofia J, Elsa W och Klara 

Gottedagen: Agnes, Anastasia, Alva och Sofia EA 

Fikagrejsansvarig: Minna 

Kassör: Lovisa/Ellen 

Försäljningsansvariga: ? Behövs 2-3 st. 

Utöver det har vi ledargruppen: Alexandra, Mats, Camilla, Niclas, Johan och 

David. I ledargruppen blir det en liten förändring där David kliver tillbaka som 

lagledare för 06/07, istället tar Niclas över det jobbet. David kommer hjälpa till 

mer på 05-matcherna. Är det någon förälder som vill hoppa in och hålla i 

träningar får man gärna höra av sig.  

Fikaansvar: alla andra 

 

- Hattrick cup Linköping. 05 spelar 13-14/4 och 06 spelar 15/4. Det har inte 

kommit upp något spelschema än, men vi lägger upp tider så fort vi vet. 

 

- Cup i sommar – förslag Eskilscupen 2-5 augusti. Vi kommer skicka ut kallelse 

redan nu för att vi ska veta om vi ska anmäla oss eller inte. 

 

- Svara på kallelser så snabbt som möjligt så vi har möjlighet att kalla in någon 

annan om ni inte kan. 

 

- Kan man inte komma på träning hör man av sig till Alexandra, sms 073-

5081952 eller mail alexandraahren@gmail.com Om man inte kommer kunna 

träna en viss dag varje vecka pga annan aktivitet säger man till nu och sen 

behöver man inte säga till varje vecka. 

mailto:alexandraahren@gmail.com


 

- Kolla i kalendern för att se när matcherna ligger. Vet ni redan nu att ni inte kan 

någon match, säg till så är det lättare för oss att planera. Eftersom många av 

spelarna går i samma klass är det bra att ni säger till om ni ska på klassresa eller 

liknande. Tex ska klass 6A på klassresa i juni och vi har redan nu flyttat den 

matchen. 

 

- Om ert barn, eller ni, har någon fundering, eller om ni har nåt ni vill ta upp, 

tveka inte att kontakta någon av tränarna. 


