
2015-04-29 
 

Minnesanteckningar från föräldramöte med F05/06 

Träningar 

Vi tränar måndagar (Ryds motionscentrum) och onsdagar (Lingvallen), båda dagarna kl. 

18.00 – 19.30. Ni som lämnar era barn på träningen bör vara tillbaka till 19.15, eftersom det 

kan hända att vi slutar lite tidigare (beroende på väder och barnens ork). På måndagar tränar 

vi samtidigt som F03/04.  

 

Det är viktigt att tjejerna har ätit ordentligt innan träningen för att orka. Vi tillåter inga egna 

bollar under träningen, utan använder föreningens. Vill man ha med egen boll för att köra 

lite innan eller efter träningen så är det naturligtvis okej. 

Uppdelning av laget 

Som vi informerade om på mötet i januari kommer vi att fortsätta träna tillsammans som ett 

lag, dela upp oss när det gäller matcher: F10 (05/06) kommer spela 7-manna och F9 (06/07) 

kommer köra 5-manna. Huvudansvariga för 7-manna seriespel är David och Johan. 

Huvudansvariga för 5-manna poolspel (sammandrag) är Fredrik och Niclas. John stöttar som 

tränare när/där det behövs.   

Tanken är att vi successivt ska låta 05-orna få spela match med F03/04 ibland, på samma sätt 

som vi kommer att låta 06-or spela 7-manna med F05. Detta kommer att ske enligt ett visst 

rotationssystem. Laguttagning baseras på träningsnärvaro och erfarenhet. Ingen kommer att 

tvingas spela med ”äldre” om det inte själva känner sig redo.  

Matchkallelser 

Vi vill än en gång betona vikten av att ni svarar på matchkallelserna som går ut. Det är 

jätteviktigt att ni svarar på ”rätt sätt” – även om ni redan svarat i kommentarfältet på en 

intresseanmälan så måste ni svara på den ”riktiga” kallelsen. Svara genom att klicka på 

länken i kallelsen och kryssa i. Gäller både om man kan vara med och om man inte kan vara 

med. Om anmälan inte sker på rätt sätt, kommer det att resultera i att ditt barn inte 

kommer att få vara med och spela.  

Cuper 

Vi planerar att delta i följande cuper i år: Jönsbergska Cupen, Norrköping (14/6), Linghems 

Cupen (9/8) och MAIK-Cupen, Malmslätt (3-4 oktober). 

Lagkassan 

Lagkassan växer, inte minst tack vare kakförsäljningen som Alexandra Ahrén (Olivias 

mamma) så förtjänstfullt ansvarade för. Stort tack för det, Alex! Det vi samlar pengar till är 

en övernattningscup nästa år (troligtvis Finspångscupen).  

Laget behöver en kassör som ansvarar för lagkassan. Jenny Karlsson (Emmas mamma) tog på 

sig det uppdraget. Stort tack för det, Jenny! 
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Föräldraansvar 

Fika 

Vi behöver fikaansvariga till våra hemmamatcher, primärt F05 men även F06. Beslutades att 

Anneli gör ett fikaschema. Om man inte kan den tilldelade dagen, ansvarar man själv för att 

lösa det genom byte med någon annan. Två-tre familjer/hemmamatch. En av dessa kommer 

att utses till ”sammankallande” (eller huvudansvarig) för det avsedda fikatillfället.  

Gottedagen 

Vi behöver två föräldrar (F06) till Gottedagens poolspel den 29/8. Meddela Niclas eller 

Fredrik om du har möjlighet att hoppa in. 

Matchställ 

Vi kommer att dela ut matchställ som ni får låna och ansvara för under säsongen. De som var 

med och spelade Derbys jullovscup har redan sina matchställ hemma. De andra kommer att 

få sina vid första matchtillfället. Vid säsongens slut samlas samtliga matchställ in igen. 

Övriga frågor 

Ett ganska nyinrättat föräldraansvar är ”sociala aktiviteter”. Det är Kristina Malm (Lovisas 

mamma), Jenny och Alexandra som axlar den rollen. Jenny flaggade för att det kommer att 

bli korvgrillning i samband med en måndagsträning i maj. Återkommer om datum. 

Frågan om datum för uppdraget som matchvärd för A-laget väcktes. Ingen kunde svara på 

det under sittande möte. Vi återkommer till berörda så snart vi får datum. 

/Anneli Friberg (Tuvas mamma, tillika papperstränare)    


