
F08/09 upptakt 2018
• Träningar
• Matcher
• Overoller
• En dagscup
• Fotbollsskola
• Nya regler 7 manna
• Hjälp!!!
• Fotbollsläger
• Södrahäftet
• Föräldrautbildning
• Södradagen



Träningstider
• Sturevallen Måndag och Onsdag, start 25 april, samling kl17 till cirka

18.15
• Meddela om era barnen ej kommer till någon ledare, sms eller

messenger eller FB grupp!
• 14 April Ekbacken 14.00-15.00
• 22 April kl15.00 teori Södrastugan, kl16-17 träning Ekbacken



Matcher
• Helger, 7 matcher våren

• Kallelser kommer ut till varje match
• Hemma lör kl11.00

• 5, 19 maj, 9 juni, 24 juni? (onsdag eller söndag)

• Alla skall få spela lika mycket, max 13st barn per match (2 av 3
matcher får barnen spela), En målvakt hela matchen

• Kvitterar ut sitt ställ, tvättar själva



Overoller

• Utprovning den 14 och 22 april
• Sponsorer?

• Någon som vill/kan sponsra?

• Mål att de ska kosta 350 kr/barn
• 7000kr från lagkassan (9700kr idag) eller sponsorer?



Endagscup

• Bokade på Lilla lithells cup – 4 matcher
• Sköllersta 10 juni



Landslagetsfotbollsskola

• Ekbacken
• V25, 4 dagar, bevakar och boka själva om ni vill vara med!



Nya regler, 7v7

• 3x20min matchtid
• Backa hem linje
• Målvakt ska rulla ut bollen
• Extra spelare vid underläge med 4 mål till lika resultat



Hjälp….
• Ytterligare ledare, gärna en mamma!
• Föräldragrupp(Jessica Kuhne, Emma Lundell, Johanna Niiranen, Sara

Ryman, Gabriella Berg), ansvarar för att föräldrar finns till:
• Alla föräldrar gör minst en grej per säsong:

• Fika/ matchvärd hemmamatcher (2st /match, 7 matcher)
• Ta med fika för cirka 20 st, kaffe, saft, fikabröd
• Matchvärd, hälsa domare välkommen och motståndare

• Läger (gärna pappor) (3 st, 1 gång)
• Omklädningsrum (mammor) (minst 1, cirka 14 matcher)
• Kiosk A lagsmatch 11 augusti (4st+ barn)
• Ev Södradag (4st, 1 gång)



Fotbollsläger södrastugan

• Augusti, prel. första hemmamatchen på hösten (fre-lör)
• Föräldrar hjälper till, gärna pappor

• Fixa maten
• Sover över
• Någon aktivitet



Södrahäften

• Rabatthäfte i Arboga 150kr/st
• 50kr till laget, 100kr till föreningen
• Mål att sälja 100st för laget = 5000kr till lagkassan
• Redovisas till Fredrik senast 9 maj, gärna Swish 0766371541



Föräldrautbildning

• Via SISU
• Intresse?



Södra dagen

• Föreningsdag!!!!
• Föräldrastöd


