Information som ersätter föräldramöte - IFK Umeå P12
På grund av pandemin så kan vi tyvärr inte arrangera något föräldramöte, men så snart det är möjligt
ser vi fram emot att träffas igen. Fram till dess kommer vi försöka hålla er uppdaterade via mejl,
hemsidan och SportAdmin appen. Det går att hitta all information så som utskick och kalender med
matcher och träningar på P12s egna hemsida IFK Umeå - Fotboll - P12 (ifkumea.com). Prenumerera
gärna på kalendern eller ladda ner SportAdmin appen då alla ändringar av matcher och träningar
uppdateras där.

Träningar
Fram till sommaruppehållet kommer vi fortsätta träna på tisdagar klockan 18–19 på Vildmannavallen
och på torsdagar klockan 17.30-18.30 på Minervaskolans konstgräs. Förhoppningsvis kan vi efter
sommaren träna på gräsytorna vid Vildmannavallen.
Vi kommer också på träningarna nästa vecka prata med pojkarna om varför vi är där (ha kul och spela
fotboll tillsammans), vikten av att lyssna på varandra och att lyssna på tränarna. För att alla barn ska
känna sig välkomna och ges förutsättningar att delta behöver vi lite mer struktur och ordning.
Tränarna kommer även försöka skapa rutiner på träningarna så barnen vet vad som förväntas och
känner igen strukturen på alla träningar.
Prata gärna med era barn hur de upplever träningarna och har ni frågor eller funderingar så kontakta
tränarna.

Matcher
När det gäller matcher så kommer de att börja spelas från lördag 15/5. Dock kommer alla matcher
mot lag från andra kommuner att ställas in de närmaste veckorna på inrådan från smittskyddet. Vi
följer kontinuerligt de riktlinjer och rekommendationer som är aktuella.
Eftersom vi anmält två lag till seriespel så kommer bara halva laget bli kallat till de olika matcherna.
Alla kommer bli kallade till lika många matcher. Det är viktigt att ni svarar på matchkallelsen för att vi
ska kunna veta hur många barn som kommer till varje match.

Aktivitetsgrupper
Vi försöker hjälpas åt som föräldrar för att våra barn ska få bra förutsättningar att spela fotboll och
kommer tillämpa samma aktivitetsgrupper som skapades i höstas. Barnens namn finns under den
grupp ni föräldrar anmält er till. De föräldrar som inte fanns med i någon grupp i höstas har placerats
ut i grupper. Prata ihop er hur ni i gruppen kan hjälpas åt att uppfylla gruppens uppdrag.
Kontaktuppgifter till varandra hittar ni i SportAdmin och det kommer även att läggas upp på
hemsidan under dokument (kräver inloggning). Har ni inte lagt in kontaktuppgifter i SportAdmin får
ni gärna göra det.

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 m.m.

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 m.m. istället för
träning.

Isak, Kalle och Milo
Lagledare

Eje, Axel och Felix
Tränare

Tor, Elvis, Harry, Ario och Eje
*Domarstödjare: Varje lag tillhandahåller en domarstödjare vid sina hemmamatcher - kan vara en ledare eller
någon annan ni väljer, t.ex. matchvärden/förälder som kan funka i den rollen.
Syfte: att ge väldigt mycket pepp, uppmuntra och ge tips. (Inte ta diskussioner som ”du borde blåst offside för
oss”, ”motståndarna spelar jättefult” etc, utan hjälp domaren att vara modig, ta egna beslut, våga blåsa och vara
tydlig). Domaren ska känna stöd, att det inte är denne mot båda lagen, ledare och vuxna i publiken. Ser gärna
att domarstödjaren stämmer av med domaren i pausvilorna (då ökar chansen att ni får en domare som blåser
och är tydlig, än om vi väntar till efteråt). Det kan göra det svårt för en ledare som ska coacha laget under match
att även ha den rollen, men om ni är flera går det kanske att fördela och alt. en annan person som får uppgiften.

Med vänlig hälsning Lagledarna P12
Rebecka Färnstrand, Ulrika Lidgren och Moa Brydsten

