Föräldramöte Segeltorp F07, 2017-04-20

•

Välkomna!

•

Katarina Magnusson (sportchef för flickor i Segeltorp) presenterade sig

•

Presentation av tränare: Thomas Meijer, Nenad Raschperger, Anders Nilsson och Christine
Dartsch

•

Vår filosofi

•

•

Alla deltar efter sina förutsättningar –ingen selektion

•

Vi vill behålla så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra miljö som
möjligt

•

Vi coachar inte i pågående spel, utan diskuterar efteråt  spelarna tänker själva

•

Tävlingsmomentet i match är viktigt. Efteråt fokuserar vi på vad som var positivt

•

Med Funino lär sig barnet av spelet och inte av tränaren

Lagkassa och Ekonomi
•

Begränsad lagkassa – avgift för deltagande i cuper

Tina (Märtas mamma) har registrerat ett konto för Segeltorp F07 på Sponsorhuset.se Om
man går via sidan så går en del till lagkassan. Kräver att man är medlem (vilket vi såklart
vill!). Tina sätter ihop ett mail på hur detta skall fungera som kommuniceras till
föräldrarna
•

Föreningen har infört att lagkassan ska bekosta domaravgifter?

Verkar som att vi behöver betala domarna -inledningsvis betalar vi från lagkassan men
när vi vet vad som gäller behöver föräldrarna föra över till lagkassan så att denna inte
dräneras…
•
•

Sponsor? Ganska uppstyrt hur det hanteras genom klubben, t ex om man skall ha
tryck på kläderna. Sponsring skall koordineras via klubben.

F 07 Områdesansvariga (befintliga och möjliga områden)
•
•
•
•
•

Caféansvarig: Per Cederberg (Idas pappa). F07 har Cafeterian v.38.
• Magnus (Allys pappa) tar reservnyckeln då Per är bortrest i slutet av v.38
Lagkassa: Tina Thurdin (Märtas mamma)
Ansvarig webbsidan: Jonas Eriksson (Emmas pappa)
Ansvarig sammankallande till match: Sofia Buffay (Lovisas mamma)
Ansvarig/sammanhållande teambildande aktivitet: Maria Dundeberg (Alice mamma)
och Linus Berglund (Signes pappa)

•
•
•

Cupansvarig: Öppen Bra om någon vill koordinera och föreslå lämplig cuper.
Sponsor: Öppen

Matcher i St Eriks Cupen
•

OBS: VI SAMLAS I OMKLÄDNINGSRUMMET INNAN MATCH

•

Många spelare i laget. Kul!!

•

Tre lag anmälda. Lagindelningen se nedan.

•

Vi behöver svar på kallelsen innan deadline. Får vi inget svar så räknar vi med att ni
inte kan.

•

KOM I TID!

•

Extra viktigt att meddela frånvaro i god tid så att alla lagen har tillräckligt med
spelare. En del matcher går parallellt och då behöver vi alla spelare samtidigt.

•

Spelschema och lag. OBS hemsidan hålls uppdaterad av Jonas (Emmas pappa)

•

Föreningscertifikat:
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_85788/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
I korthet: Spel och startgaranti. Nolltolerans gäller spelare, tränare och föräldrar och
innebär att regelboken ska följas strikt. Inga svordomar och hot mot motspelare,
domare och publik. Alla ska ges bra förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare.

•

Träningar
•

Kom i tid!! Meddela om er dotter inte kommer

•

Fokus och uppmärksamhet en viktig del av träningen. Nolltolerans mot annat än
fotboll på träning!
Införa ett system med varningar för störande beteende? Detta diskuterades på mötet
och föräldrarna supportar. Förslaget är ledarna tar fram ett förslag som föräldrarna
kan diskutera med spelarna. Skall vi införa trivselregler?
Kanske vi även kan tydliggöra ”att tänka på”, t ex tejpa örhängen mm.

•

•

Söndagar 18:00 – 19:00 (samling 10 min innan!) på 7-mannaplan

•

Onsdagar kl 19:00-20:00 (samling 10 min innan!) på 5-mannaplan

•

Målvaktsträning tisdagar kl 17:00-18:00

•

Waldemars extraträningar fredagar kl 17:00 – 18:00 (samling 15 min innan), se
nedan. 5 spelare per träning.

Waldermars utvecklingsträning:
Utvecklingsgruppen är något vi haft i flera år inom Segeltorps IF, och en tradition som vi är stolta
över. Detta är ett komplement till den vanliga träningen med laget och vi samarbetar och för en dialog
med ledarna.
Alla Segeltorps barn som spelar 5-manna och första året 7-manna erbjuds att vara med.
Vi använder oss mestadels av Funiños fotbollsmetod, som är en av de mest moderna och framgångsrika i
världen. Han som uppfann den var den tyske professorn Horst Wein. I Funiño är barnen verkligen i

centrum, och tränarna ska anpassa sig till barnens fysiska och mentala förmåga. Själva spelet anses vara
läraren, och ledarna ska ge barnen friheten att experimentera, våga göra fel, och lära sig av sina egna
"misstag".
Av erfarenhet vet vi att det är mycket positivt att flickor och pojkar tränar tillsammans, och det är något
som rekommenderas i tidig ålder.
Det är ledarna som varje vecka väljer vilkas tur det är att skickas till utvecklingsträningen. I princip ska
det vara 5 spelare per gång, men detta kan modifieras. Ledare och föräldrar är välkomna till våra
träningar.
Med vänlig hälsning: Waldemar Schettini, utvecklingsansvarig och Harun Özpolat, fotbollsutvecklare

•

Övrigt
•

Segeltorps IF:s sommarläger 12-16 juni (många i laget redan anmälda)

•

1 Cup i sommar

•

Vi har en sluten Facebookgrupp, Segeltorp IF F07.

•

Eget lagfoto. När?
Finns det möjlighet att ta individuella foton?

•

Avslutning inför sommaren?

•

Om man har problem med transport vid match så kan man höra av sig till ledaren för
den matchen (syns i kallelsen) eller till andra föräldrar via Facebook.

Trivselregler och tips
Skall vi ha en lagpolicy? T ex ”föräldrarna får inte erbjuda barnen pengar om de gör mål
på match”. Finns det exempel på policys vi kan ”sno” från andra lag?
•

På match och träning coachar tränarna.

•

På match: Supporters inte på samma ställe som avbytare och ledare.

•

Uppmuntra och ge gärna stöd!
 Uppmuntra utan instruktioner: Bra kämpat!
 Tips på frågor innan och efter träning och match:
 Vad var roligast på träningen/matchen idag
 Vad gick bra på träningen/matchen idag?

•

Uppsatt hår, pannband eller liknande rekommenderas om man har långt hår.

•

Kom ihåg benskydd och rätt matchkläder och kom ihåg:
•
•
•
•
•
•
•

Fotboll är ett spel !
Deltagarna är barn !
Ledarna är ideella !
Domarna är mänskliga !
Ingen här är proffs !
Föräldrar tävlar inte !
Vi är här för att ha roligt !!

Lagen under våren 2017 (lagen görs om till hösten):
Segeltorp lag 1
Segeltorp lag 3
Segeltorp lag 2
Serie 9
Serie 13
Serie 8
Alma M
Tea
Tyra
Angelina
Ida
Tindra K
Helin
Tindra N
Gresa
Ella
Emma
Nora
Signe
Julia
Lina
Alice
Elsa
Nelli
Ally
Louella
Tilde
Alma D
Nike
Lovisa
Sara
Felicia
Märta
Rozelin
Delina

