
 

 
PROTOKOLL 
Föräldramöte NIFP09, 21/3 2017 
Presentation av tränare och spelidé:  

Faton,Magnus,Alex,Kristian,Thomas,Shoresh 

 

Stödfunktion föräldrar 

Det är många spelare i laget och det är rekommenderat 1 tränare per 10 spelare. 

Vi planerar att definiera enklare uppgifter som föräldrarna kan hjälpa till med.Avser enklare 

uppgifter kring träningen. 

 

Anmälan till träning via my club 

Det är viktigt att ni anmäler barnen inför varje träning. Dels får klubben pengar för varje 

deltagare med det är även viktigt för tränarna att veta hur många barn det blir så att vi kan 

få rätt kvalitet på varje träning. 

Hör av er om ni inte får mailen eller vet hur man göra, så visar vi er. 

 

Kom i tid till träningen 

Se till att komma i tid till träningen. Vi träffas vid 17.50. Sena ankomster stör vårt arbete med 

att hålla i träningen och finns risk att barnet missar viktig information om hur träningen skall 

hållas.Hör av er om ni behöver hjälp med tex samåkning till träning. 

 

Dags för Seriespel 

Information om seriespel och lagfärger. Vi är delad i tre lag: Blå,Vit,Grön där vi kommer ha ca 

10st spelare i varje lag. 

-Faton,Shoresh kommer ta hand om lag Blå. 

-Magnus,Thomas kommer ta hand om lag Vit. 

-Alex,Kristian kommer ta hand om lag Grön. 

 

Betala medlemsavgifter 

Glöm inte att betala in avgifterna. Viktigt för att kunna delta på träningar,match/cupspel+ 

försäkring. Nya lirare får delta 3 gånger sedan behöver man betala avgift. 

Suvad kommer se över vilka som har betalad samt skicka om medlemsavgiften via mail till de 

nya och till de som inte har betalat än. 

 

 

 

 



 

Påminnelse om cuphundring (95kr för farstacupen) 

Glöm inte att för över en peng om ni skall delta vid farsta cuppen 

 

Kommunikation 

Vi vill att ni pratar med era barn innan varje träning och peppar dom. Håll gärna en positiv 

ton och belys vikten av att lyssna på tränarna när vi ger instruktioner. 

Det blir roligare för alla inblandade om vi kan fokusera på träning, spel och lek istället för 

tjafs och bråk. 

 

Timeout 

Vi vill testa ett nytt koncept för de tillfälle då barnen tappar fokus under träningen. Tanken 

är att tränarna skall kunna dela ut en timeout om man missköter sig. 

Då får man sätta sig på bänken tillsammans med lagledare ca 5 min och ta en paus. 

Lagledare får då möjlighet att kort reflektera med barnet. 

Vi ser det som en möjlighet att kommunicera med barnen och inte bestraffa, 

 

Övrigt 

Vi har börjat med planering av träningar där vi delar träningen i olika sektioner för att gör 

träningarna mer intressanta så barnen får en positivt känsla och tycker att det är kul. 

EXEMPEL på hur vi lägger upp träning 

4 Lag 

1, Samling med “teamramsa” 

2, Vem är rädd för. (upp till halva planen) 10 min 

3, Vatten 

4, spel 2lag halva planen 14min sen byte med dom 2 andra lagen 

4a, 1lag kör driva boll i kvadrat med 1st jägare 7min sen byte med 4b 

4b, skott, driva mot kon, gå åt sidan sen skott på mål 

5, Vatten 

6, Stafett, fyra lag ställer upp sig i led med armlängds avstånd, sista personen springer 

zick-zack tills han kommer längst fram då startar nästa..... första laget som blir klart VINNER!! 

ca: 5min 

7, Samling prat och ramsa 

8, Träningen slut. 
 


