FÖRÄLDRAMÖTE IFK UMEÅ P12 – TISDAG 24/8
-Träningar hösten 2021
 Tisdagar kl 18 Vildmannavallen
 Torsdagar kl 17.30 Grönytorna
 Sista ordinarie träningarna v 38, tisdag 21/9 och torsdag 23/9
-Seriespel hösten 2021


Serien avslutas med matcher lördag 18/9

-Matcher Storuman 4/9



2 matcher i Storuman lördag 4/9 kl 12.15 och 13.30
Kallelse kommer gå ut, lägg till kommentar när ni svarar på kallelsen om ert barn kan
vara med på matchen, om ni kan skjutsa ert barn till Storuman samt ta med något
fler barn eller om ert barn kan spela men behöver skjuts. Detta för att vi ska få till
logistiken

-Sävarcupen 26/9


2 lag anmälda till Sävarcupen söndag 26/9. Heldagscup i Sävar, mer information
kommer ut när vi fått spelschema för cupen.

-Försäljning



Ingen försäljning i höst
Försäljning till våren (Försäljnings/sponsor-gruppen)

-Säsongsavslutning – barn och föräldrar tillsammans



Aktivitet och fika tisdag 28/9 kl 18.00 Vildmannavallen (Aktivitetsgruppen)
Aktivitetsgruppen arrangerar detta och meddelar om de vill ha hjälp med något

-Inomhusträningar höst/vinter





Söndagar 18.30-19.30 stora Hagahallen
Start 17/10 och slut 27/2
Frivilligt för de som kan och vill med hänsyn till andra sporter/aktiviteter som barnen
har denna årstid
Kallelser och intresseanmälan kommer att skickas ut

-Aktivitets-/arbetsgrupper
Detta är grupperna som vi tidigare delat in föräldrarna i. Alla grupper har inte varit aktuella
detta år p.g.a. Corona men alla kommer nog komma igång till våren igen.


Sammandrag/Matcher - Hjälpa till att ställa iordning matchplaner och vara
matchvärd vid hemmamatcher. Även stötta domaren under matchen.
Oskar, Bo, Erfan, Herman, Idris och Åke



Fikaansvar under sammandrag/matcher (tillämpas ej under Corona)
Gustav, Liam, Elias och Alan



Försäljning/Sponsor - 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.
Elliot, Elis och Linus



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



Lagledare
Eje, Axel och Felix



Tränare
Tor, Elvis, Harry, Ario och Eje

