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I backspegeln

• Hossmo 2017

Totalt spelade vi:

39 matcher 33 vinster 3 oavgjorda 3 förluster Målskillnad 297-70.

12 matcher har vi hållit nollan, i 13 matcher har vi gjort 10 mål eller mer.

Röda    14 12 1 1 98-26

Vita      14 12 1 1 118-16

Svarta  11  9 1 1 81-28

27 spelare avtackades med mat från MAX och medalj 24 september.

A-lagsspelaren David Elm delade ut träningspriset som gick till 

Khisraw med flest träningar under året, 46st.

• LF Cup
12 matcher, 11 vinster 50-7 i målskillnad
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• Laget
- 30 spelare i laget, snitt på 21 spelare per träning sedan sommaruppehållet

För att kunna fortsätta bedriva en så bra verksamhet som möjligt har vi nu satt ett tak på antal 

spelare i P09. Vi är idag 30 spelare och det är max. Om fler spelare vill börja i vårt lag kommer vi 

att sätta upp de på en kö-lista och de kommer bli erbjuden plats om någon i laget slutar.

- Spelidén gicks igenom. Vi har på senare tid i 5-mannamatcher gått över till att spela 1-2-1 dvs 

med 1 back, 2 mittfältare och 1 anfallare. Till 7-mannamatcher kommer vi att försöka spela 1-3-2.

• Fler ledare 
Vi behöver bli fler ledare. Som det är idag hinner vi inte med att bedriva den träning vi hade 

önskat. 2 till assisterande tränare behövs. Ingen kommer bli ensam på träningar utan det handlar 

om att assistera de 4 tränare som idag finns. Prata gärna med någon av oss tränare idag så 

berättar vi gärna mer. Ett mail kommer att komma ut till föräldragruppen också.

• Upplägg träningar
Träningstider t.o.m. oktober

Mån 17.00 Gasten, Tor 17.30 Södra Utmarken

From 1 november hoppas vi kunna träna samma dagar fast med start 17.30 båda dagarna. 

Kalmar FF en inriktning om att det år man fyller 9 år så ska man gå upp till 3 träningar per vecka. 

Vi återkommer med mer info om det senare men ser att det kan komma att aktualiseras till våren 

2018 tidigast. Glöm inte att alltid meddela någon av tränarna om ni inte kan medverka på 

träningarna.
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• Kommande cuper
IFÖ Cup (Bromölla) 4 nov 2017

Barometern Cup 2 jan 2018

Kan komma att bli fler turneringar.

• Ungdomsavslutning
24 nov 2017

I dagsläget vet vi bara datumet, mer info kommer.

• Seriespel 2018
7-mannalag from 2018.

Vi kommer att anmäla 2st lag i en 08:a serie och 1 lag i en 09:e serie till sommaren i 

smålandsserien (ersätter Hossmoligan). Detta för att vi har så pass duktiga spelare som vi vill 

kunna matcha på bästa möjliga sätt. Vi kommer inte att ha spikade lag som iår utan mer rulla runt 

på spelarna i de olika lagen för att de ska få bästa möjliga förutsättningar och matchning.

Mer om detta när det börjar bli dags.

• Lagkassa
Det är fritt fram att skapa en lagkassa för laget där man ansvarar för tex försäljning vid 

matcher/turneringar. Lagkassan kan sedan användas till någon gemensam aktivitet för spelarna.

Det är helt frivilligt men är inget som tränarna kan hålla i. En kontaktlista ligger nu uppdaterad på 

hemsidan för den som vill dra igång något.
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• My Club
- Info/Kalender

- Utskick/Svar (svara alltid)

Vi fortsätter som idag med kallelser via my Club, tänk på att alltid svara på de mail som kommer. 

Man kan med fördel också skriva i kommentarsfältet om man önskar samåka eller behöver skjuts 

till match/turnering.

- Bildarkiv

Vi kommer att bli mer aktiva gällande bilder på våra turneringar, se länk från hemsidan.
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