Aktivitetsgrupper – IFK Umeå P12, 2022/2023
Matcher/matchvärdar
Barnets namn
Adam Sundqvist
Alan Ghasimi-Sadegh
Elis Snäll Buhr
Erfan Ahmadi
Taym Dalaoub
•

•

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Ställa iordning matchplaner i god tid innan match. Vid matchens slut plockas allt undan.
o Planerna för 7-mannaspel är ca 50x30 m. Använd koner (finns i bollförrådet).
o Målen för 7-mannaspel ska flyttas från konstgräset till gräsytorna om matcherna
hålls där och sedan tillbaka igen.
Agera Matchvärdar
o Bär matchvärd-väst (finns i bollförrådet).
o Välkomna motståndarlagen och visa var det finns tillgång till omklädningsrum samt
toaletter.
o Informera föräldrar och publik som hejar på att stå på motsatt sida från lagen under
matchen.
o Agerar ifall det är någon kring planen som uppför sig olämpligt (tränare, publik,
föräldrar).

Fika hemmamatcher
Barnets namn

•
•
•
•
•
•
•
•

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Sälja fika i svarta kiosken vid Vildmannavallen på våra hemmamatcher
Kaffe, saft, kaka
Baka en långpannekaka eller annan kaksort (ca 30 st) per person
Brygga kaffe, blanda saft
Kaffe, saft, muggar, mjölk kommer att finnas i kiosken till våra matcher
Betalning via swish till vårt egna swishnummer. QR-kod & swishnummer finns i kiosken
Samling 30 min före matchstart så att allt hinner ställas i ordning till matchstart
Rebecka eller någon annan ledare har nyckel och låser upp samt låser kiosken

A-lagets matcher
Barnets namn
Elias Persson
Gustav Danielsson Öberg
Herman Morberg
Hervor Wester
Liam Lundfeldt

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Oskar Persson
• 1-2 A-lagsmatcher per säsong.
• 2-3 vuxna samt minst 6-8 barn. I schemat med arbetsfördelning finns 3 vuxna plus deras barn
upptagna och utöver detta behövs ytterligare 3 barn för att vara bollkalle.
• 1 timme före match
o Flytta mindre mål & kontrollera att 11-målen står rätt, sätta ut hörnflaggor
(ledarrummet)
o Brygga kaffe, blanda saft, ställa iordning fika i svarta kiosken (nyckel i ledarrummet)
• Entrévärd
o Står i entrén & hälsar välkommen, kolla swishbetalning (QR-kod finns i ledarrummet,
välj rätt, dam- eller herrlaget)
• Under matchen
o Minst 6 bollkallar runt planen, yngre barn  gärna fler
o Sälja fika i svarta kiosken, endast swishbetalning (välj dam/herr)
•

Efter matchen
o Städa i svarta kiosken
o Samla in hörnflaggor (lämna i ledarrummet)
o Lämna QR-koder från entrén i ledarrummet

Försäljning/Sponsor
Barnets namn
Elliot Altin
Linus Nilsson
Lucas Odqvist
•

•
•

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Att spela fotboll kostar pengar. Vi arbetar tillsammans för att alla ska kunna vara med i vårt
lag. Pengar behövs för bland annat planhyra, anmälningsavgifter för deltagande i cuper,
träningstider, domare, bollar, koner & västar mm.
Anordna säljaktivitet förslagsvis under våren samt under hösten.
Inventera om det finns intresse från någon sponsor för laget. Tryck på träningsoverall kostar
ca 50–60: - per overall och sponsorpeng utöver denna summa tillfaller lagkassan.

Aktiviteter
Barnets namn
Isak Rönnbäck
Kalle Wallinder
Wile Rålin Örnbey
•

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Anordna sommaravslutning/höstavslutning/aktivitet för killarna i samband med sista
träningen för terminen. Kan vara föräldramatch, korvgrillning, hinderbana, fika, lekar mm
istället för träning.

Lagledare
Barnets namn

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter

Eje Brydsten
Axel M Färnstrand
Felix Lidgren
•
•
•
•
•
•
•

Moa Brydsten 076-7747337 moa.brydsten@gmail.com
Rebecka M Färnstrand 070-2529995 rebecka19@hotmail.com
Ulrika Lidgren 070-2816964 Ullis_stenberg7@hotmail.com

Främst administrativa uppgifter.
Lagets budget och ekonomi.
Hålla föräldrarna informerade.
Boka matchplaner och domare.
Ha kontakt med andra lagen i serien.
Anmäla till serier och cuper.
Uppdatera hemsidan för p-12.

Tränare
Barnets namn
Tor Adolphson
Elvis Rådin
Harry Janeheim
Ario Khosrowgorji
Bo Sikström

•
•
•
•
•

Förälder/Telefonnummer/kontaktuppgifter
Thomas Adolphson 070-3182266 thomasadolphsons@hotmail.com
Anja Pärsson 070-6443333 skianja@gmail.com
Daniel Janeheim 070-3900255 daniel.janeheim@gmail.com
Fariborz 070-6568525 fariborz@live.se
Johan Sikström

Hålla i träningar och matcher
Kalla till träningar och matcher
Se till att det finns material för träningar och matcher
Tätt samarbete med lagledarna
Föregå med gott exempel. Följa IFK Umeås värdegrund och ledarpolicy.

