
Föräldramöte 8/1-2020 
 

● Teambuilding, vi kommer jobba med detta i laget för att stärka grupptillhörigheten 
och minska starka grupperingar. Vi kommer bland annat prata om: 
 

- bemötande av lagkamrater, ledare, domare och motståndare 
- Respektera tider och motivation vid träning 
- Varför vi delar in dem i färdiga grupper vid cuper eller trivselaktiviteter, varför 

vi väntar på varandra osv 
- Spelare och föräldrar till F-06/07 och F-09/10 kommer under våren bjudas in 

till en gemensam föreläsning med aktuellt tema. 
- vi kommer skapa gemensamma lagregler tillsammans med spelarna  

 
● Rollfördelning kring laget under VT-20 

- Tränare: Dennis Davoust, Magnus Eriksson. Med två tränare kan vi 
nivåanpassa träningen eftersom det är stora individuella skillnader.  

- Lagledare: Anna (administrativt utskick) Nina (ledare som är mer med laget) 
- Fystränare: måndagar Mirjam Jorulf (Maja) onsdagar Darko Sladin (Filippa) 

om det är någon mer som är intresserad hör av er då Mirjam gärna vill ha 
stöttning/backup på måndagar 

- Kassör: Yngve Qvarnström (Adeline) 
- Förslag trivselgrupp: Kristin Eifrem (Minelle), Magdalena Henriksson (Nina), 

Eva Rabenhoffer (Victoria) Inte helt klart om de ville vara anordnare för 
trivselaktiviteter utanför handbollsplan. Återkom gärna om ni vill ta på er 
ansvaret och är det någon annan som är intresserad så hör av er till Anna 
eller Nina. 
 

● Informationskanaler:  
- Hemsidan huvudsakliga kommunikationsvägen, alla (föräldrar och spelare) 

har ett eget ansvar att söka information som berör spelare och föräldrar på 
hemsidan. Där finns all information om försäljningar, cafeteria tider, matcher 
och samlingstider, kontaktuppgifter. Om man valt att få pushnotiser från 
hemsidan så får man ett mail som en påminnelse när det händer något nytt. 
Har man valt bort den funktionen måste man alltså själv aktivt gå in för att se 
så man inte missar väsentlig information.Om man inte är inloggad så kan man 
inte se alla sidor eller skriva kommentarer. Behöver man nytt lösen kontakta 
Anna.  

- Appen svenska lag, även där loggar man in med sitt användarnamn och 
lösenord. Där kan man också se nyheter och kallelser. Men funktioner som 
tex att se, packlista, cafeteria schemat eller om någon skrivit i gästboken finns 
inte i appen.  

- Instagram, IFK Tumbas och F-07:s ansikte utåt. Där kan man följa spelarnas 
utveckling och gemenskap. Vi försöker se till att alla spelare blir 



representerade, men bilderna är fotograferade med mobilkamera i dåliga 
ljusförhållanden därmed går många tagna bilder bort.  

- Appen Supertext, kommunikationsväg mellan spelare och ledare. Om man 
inte laddar ner appen kommer meddelanden som sms. Behövs ingen 
internetanslutning för att skicka meddelanden.  

 
● Seriespel och Cuper 

 
Grundregel för uttagning till seriespel: Närvarande och presterande på träningar, 
endast två 06:or får spela per match i seriespel, kallelser kommer tidigast torsdag 
kväll eller under fredagen. De spelare som är nya får avvakta lite med matcher tills 
grunderna sitter. I cuper får alla möjlighet till spel oavsett vilken nivå man befinner sig 
på. Anmäler vi bara ett lag till en cup så får även där endast två 06:or spela, är vi 
tillräckligt med spelare intresserade så anmäler vi ett -07 och ett -06 lag. 
 

- Vi går tillbaka och spelar nivå 1 matcher igen ett undantag blir lördag 18/1 då 
spelar vi match mot varandra i Idro kl 14.15 på så sätt kan alla spelare få 
prova på att spela match.  

- RegionsTolvan har lottats och vi ska åka till Borlänge söndag 9 feb, det är 
upp till var och en om man vill ordna en övernattning eller åka över dagen. 
Kallelse kommer inom kort så man kan planera.  

- Bygma Cup var fullbokat men vi står på reservplats (21-23 feb) 
- Ett 06 och ett 07 lag anmält till Västerortscupen (25-26 apr) 
- Järnvägen cup (gräscup), ej anmälda än. En sova borta cup som är tänkt att 

vara en klubbturnering där många lag från Tumba åker tillsammans till cupen 
och förhoppningsvis sover på samma skola.  

- Eken cup ( 13-16 jun), ej anmälda än 
- Åhus beachhandbollscup (13-16 juli), ej anmälda än. En sova borta cup där 

föräldrar bekostar kost och logi. 
 
Vi har valt bort Irsta Blixten för att det är så få matcher och lite speltid.  
 
Önskemål från föräldrar om att inte spelare blir kallade till endast ena 
matchen när det är matcher längre bort.  
 
Kom ihåg att gå in och svara på intresseanmälan till de cuper som ligger 
i kalendern så att vi vet hur många lag vi ska anmäla, annars finns det 
risk att de hinner bli fullbokade. 
 

● Lagkassa 
 
Lagkassan används till att betala lag anmälningsavgifter till cuper, hårdförläggning 
ledare, kläder ledare, extra bollar, fylla på akutväska, tejp, avslutningsaktiviteter mm 
 



Finns ca 40.000 kr i nuläget. Det finns en del som släpar efter med betalningen av 
lagkassan som är 300:- per termin. Om ni är osäkra på om ni betalat eller inte, 
kontakta Yngve.  

 
Kommande försäljningar under vårterminen för att fylla på i lagkassan 
- Newbody i februari (Nina J) 
- Håll Sverige rent; skräpplockarvecka under våren (Nina J) 
- Bingolotter under påsk (IFK Tumba) 
- Sorunda korvlådor (maj/juni, Kristin) om det är någon som vill hålla i 

kolförsäljning i samband med korvförsäljningen så hojta till. 
 

● Föräldrasamverkan en nödvändighet för att vi ska få ihop alla bitar.  
- Cafeteria  
- Sköta matchklockan/EMP vid hemmamatcher. Säg till om det är fler föräldrar 

som är intresserade av att gå utbildningen så anmäler vi intresset till klubben.  
- Försäljning för att bygga upp lagkassan. Alla behöver ta ett ansvar för att göra 

sitt bästa, spelarna kommer få ta ett stort ansvar vid ev skräpplockning och 
korvförsäljning.  

- Trivselgrupp, ge spelarna ytterligare förutsättningar att lära känna varandra 
utanför planen.  

 
 
 

 
 
 

  


