P9 föräldramöte 31 januari
Presentation av ledare……
Utrustning:
Rätt utrustning samt vattenflaska ska alltid vara med till träning och matcher.
Om man tex glömt benskydd kan man inte delta då alla spelare måste ha benskydd.
Bollar ska dessa vara med till varje träning (Himmelstalund/Teknikhallen)
Träning:
Träning 2 gång per vecka
-förutom om A-lagsmatch inträffar samma dag
Uppehåll sommar, jul, sport- och påsklov
Träningsnärvaro: Vi vill erbjuda alla träningsvilliga och spelare, som vill, plats i IFK:s
verksamhet! (kopplat till faciliteter, kvalitet på träningar och ledarantal) Det är ok att
stanna hemma vid något tillfälle om man inte känner sig i form eller vill göra något
annat. Att gå till träningen och vara ur form, kroppsligt eller mentalt” kan förstöra för
både en själv men för alla andra på träningen.
Vi förutsätter att de som är med i verksamheten är intresserade och har en relativt
hög närvaro inte minst med tanke på att det står många intresserade, engagerade
och motiverade i kö som inget hellre vill än att träna och spela i IFK.
För informationens skull så höjs kraven på träningsnärvaro med åldern där
laguttagning och speltid i match påverkas om man har låg närvaro.
Träningsfrånvaro ska anmälas via hemsidan
”Ordning och reda” Det är barn vi pratar om men vi ställer ändå rimliga krav på
koncentration/fokus och engagemang. Om en spelare bråkar, förstör eller visar
ointresse kan han efter samtal med ledare få gå och sätta sig och vila tills det känns
ok att vara med. Det är inte accepterbart att en spelare tycker det är tråkigt eller att
man ”redan kan” och inte vill göra/försöka göra det vi övar på för att sedan välja att
vara med på det som är roligt tex spel.
Under våra träningar jobbar vi efter IFK Norrköpings utbildningsplan enligt tema
metoden dvs ett tema genomsyrar periodens träningar och eventuellt matcher
Matcher:
Matcher i sammandrag 2 ggr vårsäsong, 3 ggr höstsäsong, datum ej klara. Vi deltar
med tre eller fyra lag. P 9,deltar i Premier Legue
Jönsbergska cupen avslutar vårsäsongen + ytterligare en cup under hösten ska
planeras in. Höstens cup är tänkt att vara en 7-manna cup för att förbereda sig inför
2018.
Under matcherna instruerar ledarna. Föräldrar hejar på lagen, respekterar domares
beslut samt befinner sig på motsatta sidan mot där spelare och ledare befinner sig.
Föräldrainstruktioner är INTE ok under träningar och matcher!
Respektera även spelarnas beslut om vad de ska göra på match.

Ledare:
Fler ledare behövs (nästan alltid) om någon känner sig manad är han eller hon
jättevälkommen att hjälpa till.
Hemsidan:
Hemsidan ifknorrkopingungdom.se, P8, är vårt sätt att kommunicera ut info,
ändringar, kallelser till matcher och ev andra aktiviteter.
Därför är det viktigt att alla har inloggning till hemsidan. Och att alla uppgifter
stämmer.
Om vi skickar ut kallelse så svarar man på kallelsen dvs skickar inte mail till någon
ledare. Det gäller också att se till att svara i tid, det finns en sista tid att förhålla sig till
– glöm inte att spara när rätt alternativ är ifyllt: kommer/kommer inte.
Vi vill att alla svarar på kallelsen, och SPARAR, oavsett man kan eller inte kan delta på
den aktuella händelsen.
Svarar man inte på kallelse så kallas man inte till nästkommande aktivitet.
Om man svarar ja på kallelser men inte dyker upp utan att ha hört av sig om
eventuell sjukdom etc. så är det samma regler som om man inte svarar på kallelsen
alls. Det vill säga man får stå över nästa aktivitet.
På hemsidan finns Mål och riktlinjer med värdegrunder, ekonomiska riktlinjer mm
Avgifter:
Medlems och aktivitetsvgift faktureras från hemsidan. Fakturan hamnar därför i
angiven e-postadress inbox.
Att inte betala fakturan inom utsatt tid innebär att man stängs av från matchspel. Har
man inte betalt avgiften efter påminnelse stängs man även av från träning. Är inte
avgiften betald inom utsatt tid efter andra påminnelsen så antas man ha slutat.
I aktivitetsavgiften ingår att man får strumpor, kortbyxa, t-shirt.
Kläder
Klädbeställning (dvs det som ingår i avgiften): provning enligt meddelande.
Man behöver inte prova om man vet vad man ska ha för strl.
Via en länk från Stadium (Teknomedia) gör man sedan sin beställning.
Är inte fakturan betald i tid beställs inga kläder dvs man missar årets kläder.
Länken har ett bäst före datum dvs efter angivet datum går det inte längre att göra
sin beställning, precis som med kallelserna
Åtaganden
Bla Lineup – inmarsch med A-laget på Östgötaporten vid Allsvenska hemmamatch för
spelarna samt städning av Östgötaporten för föräldrar. Städningen är obligatorisk och
ett solidariskt åtagande som genererar 3500 kr till lagkassan per städtillfälle.

Föräldradiskussion
Resultat från nedanstående föräldradiskussioner finns redovisade på hemsidan i
vänstermenyn.
- Hur kan vi föräldrar stödja våra spelare (barn) och ledare för att verksamheten ska
bli så bra som möjligt?
- Hur ska vi föräldrar agera vid match (och träning)?
Ta fram ledstjärnor för föräldragruppen

Övrigt
➢ Vi tar upp fördelningen av inhoppare under Championship med berörda så att
den blir så rättvis som möjligt. Detsamma gäller speltid, startspelare och
avbytare.
➢ Vi ser från och med nu till att en påminnelse alltid läggs in på kallelser för
dagen innan den löper ut även om det är en kallelse med kort varsel

