
Minnesanteckningar fra n fö ra ldramö te med F05/06, 1 maj 2013  

David inledde med lite information från ÖFF (Östergötlands Fotbollsförbund) i allmänhet och 

LBK Gottfridsberg i synnerhet. Vi jobbar inte med elitsatsningar och toppar därför aldrig 

lagen, åtminstone inte i de lägre åldrarna. Därför kommer barnen inte att ”skolas in” på 

särskilda positioner. Fokus ligger på att satsa på bredd (att få så många som möjligt att hålla 

på med fotboll) och att det ska vara roligt att spela fotboll. Föreningen är ideell och därför är 

det viktigt att så många som möjligt hjälper till att stötta laget. Det kan man t ex göra genom 

att ställa upp som matchvärd, kioskvärd, Cupgeneral etc. Eller genom försäljning… 

Försäljning 

Styrelsen har beslutat att försäljning ska ske två gånger per år. I år infaller det första försälj-

ningstillfället 15 maj-1 juni (Olivias mamma, Alexandra, samordnar/ansvarar), och det andra 

tillfället blir i november. Intäkterna går till klubben. Om man vill tjäna pengar till det enskilda 

laget, finns möjlighet att ordna med försäljning utöver dessa två tillfällen (inte aktuellt för 

vårt lag i dagsläget). 

Peppa, men inte coacha! 

Det är viktigt att vi föräldrar är bra förebilder för våra barn när det gäller etik, moral och 

värderingar kopplat till fotbollen. Att tänka på vid träningar, men också i samband med 

matcher: det är ok att heja och peppa, men inte coacha. Överlåt det åt tränarna. Tänk också 

på att aldrig kritisera domarna. De är ofta lika mycket nybörjare som domare, som våra barn 

är som spelare. Som föräldrar kan vi uppmuntra och stötta våra barn genom att fokusera på 

prestation och inte på resultat.    

Medlemsavgifter & träningstider 

Glöm inte att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort bör komma inom kort. Här kan man 

läsa mer om medlemsavgifter och hur man kan betala in på annat sätt, om man så önskar: 

http://www.lbkgottfridsberg.se/ 

Det är uteträning på Lingvallens 5-mannaplan på onsdagar 17:15-18:30. Barnen ska vara på 

plats och ombytta till 17:15. Sista träningstillfället innan sommaruppehållet är 12 juni. Vi kör 

igång igen 14 augusti. Som förälder behöver man inte stanna kvar under träningen (om 

barnet känner sig tryggt med att bli lämnat), men tänk på att komma i tid för att hämta efter 

träningen. 

Träningstillfället den 8/5 kan ev. komma att bli en träningsmatch mot Derby (på Lingavllen). 

Poolspel/sammandrag 

Poolspel (eller sammandrag) är som en serie eller cup. Men resultaten anmäls inte eftersom 

poolspelet strävar efter att alla skall få vara med och spela boll, och att resultat skall komma 

i andra hand. Vi kommer att vara med i tre sammandrag: 18 eller 19 maj, 1 eller 2 juni och 

24/8 (då vi är värdar). David återkommer när datum har spikats för de två första tillfällena. 

http://www.lbkgottfridsberg.se/


Arbetsuppgifter/ansvarsområden 

Jonnas mamma, Lotta, ansvarar för att tvätta matchställen.  

Vi behöver några som ställer upp som Cupgeneral (1 pers.) och matchvärdar (2 pers.) då vi 

har sammandrag på Lingvallen den 24/8. Kioskvärdar denna dag är Jenny Karlsson (Emmas 

mamma) och Camilla Månsson (Agnes Nordhs mamma). Vi behöver även frivilliga match- 

och kioskvärdar till Gottedagen (7 september).  

Övrigt 

Det finns ev. möjlighet att köpa biljetter till reducerat pris för att gå på UEFA dam-EM den 

18/7. David kollar upp och återkommer med mer info.  

Matchställ är beställt till laget. Det skulle ha kommit för några veckor sedan. Anneli har 

mailat Pia Swärd (ordförande) som kommer att kolla upp varför det dröjer.  

Fredrik Green (Amandas pappa) kommer att gå in som tränare på regelbunden basis från och 

med nu. 

/Anneli (Tuvas mamma, tillika papperstränare) 

    

 

     


