Information från föräldramöte F10/11 2020-02-09
Träningar
Under inomhussäsongen har huvudfokus varit på att spela samt att träna på och prata om delar i
spelet som vi tycker behöver utvecklas.
Utomhussäsongen startar v.15. Vi har blivit tilldelade preliminära tider Tisdag och Torsdag 17.30 –
19.00 på Rydebäcks A-plan. När dessa är bekräftade av kansliet uppdateras kalendern i
Sportadmin/hemsidan.
När utomhusträningen startar planerar vi att ha teman på träningarna, ex driva boll, passa. Övningar
på träningen kommer att följa temat. Temat kör vi ett antal veckor och sedan skiftas tema.
Mycket av fokusen på träningen kommer fortsatt att vara kring grunder. Vi försöker att stimulera
tjejerna i deras individuella nivå med syfte att alla oavsett nivå skall känna det utmanande och
förhoppningsvis tycka det är roligt. I och med att vi i år kommer att börja spela 7-manna kommer vi
att prata kring regler och spelsätt.
Vår målsättning är att så många tjejer som möjligt ska tycka det är roligt med fotboll och vilja spela
i många år.
Matcher
Lagindelningen kommer att variera mellan matcher.
Gällande positioner på planen kommer tjejerna att få ha egna önskemål. I övrigt kommer vi att
rotera positioner i syfte att alla skall få prova på de olika positionerna. Det betyder också att vissa
matcher blir det spel på positioner som inte är sitt förstaval. Som lag kommer vi i år att börja prata
mer generellt om positioner på planen.
Vid matcher är inte fokus på resultat utan tjejernas utveckling och hur vi lyckas överföra det vi
tränar på till matcherna.
Seriespel och cuper
Eventuellt kommer vi att spela ytterligare en inomhuscup i Hittarp den 7:e mars. Det finns dock en
liten osäkerhet om cupen blir av. Vi kommer att skicka ut information när besked från Hittarp har
kommit. En intresseanmälan kommer att skickas ut för att vi skall kunna anmäla rätt antal lag så att
tjejerna får spela så mycket som de önskar.
Ett lag är anmält för seriespel under våren i serie Nordvästra B för flickor födda 10. Nytt för i år är
att vi kommer att spela 7-manna matcher.
Det kommer att vara ca en match i veckan, vilket betyder att tjejerna kommer att spela match
ungefär varannan vecka. Vi kommer hela tiden att rotera så att laget blir olika och att det är en mix
mellan 10:or och 11:or.
Efter vårsäsongen genomförs en utvärdering om vi skall ha något ytterligare lag i seriespel, ex ett 5manna lag för flickor födda 11.
Vi får hela tiden förfrågningar från andra föreningar om att spela träningsmatcher och delta i cuper.

Vi kommer under våren att planera in både träningsmatcher och cuper för utomhussäsongen.
Informationskanaler
Facebook är den informationskanal som vi huvudsakligen använder för att få ut information. Vid
behov av att få ut information snabbt, ex vid inställd träning, är facebook den primära
informationskanalen.
Kallelser kommer som tidigare att skickas ut via SportAdmin appen. Är det några problem med att
information inte kommer i appen så kontakta oss ledare så försöker vi hjälpa till. Den kalender som
visas i SportAdmin appen är densamma som visas på hemsidan.
Målet är att hemsidan skall innehålla samma information som publicerats på facebook.
Övrigt
Fotografering är planerat till 7:e mars. Specifik tid kommer i SportAdmin.
Då vi kommer spela med olika lag i seriematcherna behöver matchkläder troligtvis återlämnas i
veckan för att kunna användas nästa helg. Kansliet kommer att kontaktas för att undersöka vilken
möjlighet som finns att varje spelare kan ha ett eget matchställ. Mer information kommer när det
börjar närma sig seriespel.
Alla ledare i Fortuna kommer under februari uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Om någon vill beställa Fortuna kläder går detta att göra via Stadiums hemsida,
www.stadiumteamsales.se . Kläder går att prova på Stadium på Väla. Mest troligt blir det under
våren en provdag ute i Rydebäck med möjlighet att beställa Fortuna kläder för den som vill.
Lagföräldrar
Jenny Alm och Margareta Tidbeck kommer att vara lagföräldrar till F10/11. Om möjligt är det bra
med ytterligare lagföräldrar för att kunna dela på de uppgifter som behöver genomföras.

