Minnesanteckningar föräldramöte IFK Umeå P12 – 2022-05-04
-Tränarna följer IFK Umeås ledarpolicy
Vi tränare följer IFK Umeås ledarpolicy (finns på hemsidan att ta del av). Där står bland
annat:
 Värdegrund och god förebild
 Alltid två vid alla aktiviteter
 Samverkan med föräldrar
 Belastningsregistret

-Covid
Inte längre några restriktioner med anledning av covid, men alla ska vara friska och
symtomfria vid deltagande. Detta gäller naturligtvis spelare, ledare, föräldrar och övriga på
plats.

-Förhållningssätt
Tränarna kommer på träningarna prata med barnen 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 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.
Förhållningssätt i laget:






Vi hejar och stöttar alla barn (gäller även föräldrar)
Alla får vara med
Fair play, ej fokus på resultat
Komma i tid
Måste svara på kallelser till match, skickas ut efter tisdagens träning med fredag som
sista svarsdag

-Informationskanaler
 Vi kommer hålla er uppdaterade via mejl, hemsidan och SportAdmin-appen.
 Det går att hitta all information så som utskick och kalender med matcher och
träningar i SportAdmin och på P12s egna hemsida IFK Umeå - Fotboll - P12
(ifkumea.com). Prenumerera gärna på kalendern eller ladda ner SportAdmin då alla
ändringar av matcher och träningar uppdateras där.

 I appen Slack kan vi även kommunicera med varandra avseende försäljning,
samåkning m.m.

-Träningar våren 2023





Tisdagar kl 18.30 Vildmannavallen
Torsdagar kl 18.30 Vildmannavallen
Samling 10 minuter innan träningsstart på läktaren
Kallelser kommer att gå ut till träningarna

-Träningsupplägg





Samling 10 min innan på läktaren utdelning av träningsvästar, gå igenom träningen,
teambuilding m.m.
Uppvärmning 10 min
Teknikövning 10 min
Spelförståelse 20 min

 Spel 20 min
-Utrustning







Alltid benskydd på träning och match.
Vattenflaska. Vi använder egen vattenflaska och lånar inte av en kompis. Kran att
fylla på flaskan i samband med träning och match finns på väggen vid
omklädningsrummen i det röda huset.
Matchtröja lånas av laget.
Shorts (blå) samt strumpa (vit) köps själv och finns ej att låna. På Intersport finns IFK
Umeås officiella matchkläder om man vill köpa det.
Köpte dressar gemensamt förra året som många fortfarande kan ha (finns att köpa
på Intersport)

-Seriespel







Två lag är anmälda till seriespel i vår som startar i mitten av maj. Eftersom vi anmält
två lag till seriespel så kommer bara halva laget bli kallat till varje match. Alla kommer
bli kallade till lika många matcher. Det är väldigt viktigt att ni svarar på
matchkallelsen för att vi ska kunna veta hur många barn som kommer till varje match
Ännu ej bestämt om vi ska anmäla ett eller två lag till höstens seriespel
Bortamatch i Vilhelmina 15/5. Samåkning i bilar till Vilhelmina. Tanken är att de som
inte spelar denna bortamatch kallas till höstens ev bortamatch som ligger längre från
Umeå
Grönt kort ska enligt förbundet delas ut till en spelare i varje lag efter varje match i
syfte att lyfta fram och visa på alla goda föredömen som finns inom
ungdomsfotbollen

-Cuper under året




Ålidhemscupen lördag den 7 maj (4 matcher á 30 min)
Umeå fotbollsfestival 28–31 juli
Sävarcupen, endagscup i september

-Försäljning




Budget, se bild nedan. Beräknade intäkter och kostnader för säsongen om vi inte
genomför någon försäljningsaktivitet
Försäljning under våren (Försäljnings/sponsor-gruppen)
Fikaförsäljning på våra hemmamatcher

-Aktivitets-/arbetsgrupper
Vi har tidigare år haft olika aktivitets-/arbetsgrupper. Fikagruppen har varit inaktiv p.g.a.
Covid. Nu när restriktionerna är hävda lyftes frågan om fikaförsäljning på våra
hemmamatcher och närvarande föräldrar var positiva till detta.
Nytt för i år är att vi även fått i uppdrag från IFK Umeå att bemanna två A-lagsmatcher.
Separat utskick med arbetsfördelning för våra olika aktiviteter och mer detaljerad
arbetsbeskrivning kommer. De som närvarade vid föräldramötet och en del andra har
meddelat vilken grupp de vill vara med i. Beroende på antal matcher i höstens serie kommer
arbetsfördelningen ungefär bli så att varje förälder kommer att arbeta/ansvara för två
aktiviteter, t.ex. matchvärd vid en match och fikaförsäljning vid en annan eller en Alagsmatch och fikaförsäljning eller avslutningsaktivitet och matchvärd.
Grupperna för denna säsong är följande:


Matchvärdar – Ett krav från förbundet att vi ska ha detta, straffavgift kan utgå om
matchvärdar saknas. Hjälpa till att ställa i ordning matchplaner och vara matchvärd
vid hemmamatcher. Även stötta domaren under matchen









Fikaförsäljning på våra hemmamatcher - Sälja enklare fika på våra hemmamatcher,
t.ex. kaffe, saft och fikabröd (t.ex. långpannekaka)
Arbeta på IFK Umeås A-lagsmatcher – Ställa i ordning mål, sätta ut hörnflaggor,
bemanna entrén, sälja fika i kiosken och vara bollkallar.
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.
Aktiviteter - Anordna sommaravslutning/höstavslutning/aktivitet för spelarna (bland
annat i samband med sista träningen för terminen).
Lagledare
Tränare

