
 

Protokoll Föräldramöte Tis 29 sep 2020: 
Säsongsplanering och matcher: 

 Seriespel: Vi har anmält 2 lag som spelar i PK 6 och i PK 5 serien, alla kommer att få spela i 
båda. 

 Laguttagning och kallelser: Vi har delat in spelare och tränare i fyra grupper (se Nyhet 
Seriespel 2020, notera uppdaterat spelschema 28 sept) som kommer att mixas under 
säsongen. Två grupper kallas per match och kallelser till kommande veckas matcher skickas 
ut en vecka innan med OSA senast nästkommande onsdag. Blir det färre än 12 spelare som 
tackar ja kallas det  in nya från ”Spela mera” poolen.  

 Sekretariat och Videoupptagning: Vid hemmamatcherna ansvarar vi för sekretariatet och att 
filma matchen som kommer sändas live via SolidSport, tidigast hemmamatchen den 24/10. 
För bemanning se spelschema. Vi återkommer med mer info angående Videosändning. 

 Cup: Inga cuper är planerade i nuläget, vi kommer inte att anmäla oss till Storvreta cup då 
det är alldeles för osäkert om vi får pengar tillbaka om den ställs in. Vi gör bedömningen att 
risken är stor att den ställs in eller att den krymps rejält. Skulle det visa sig att läget ser 
annorlunda ut i vår och vi hittar en cup kan det bli aktuellt att ta ställning då om vi vill delta 
eller inte. 

Träningar: 
 Vi kommer att ha träning för alla i laget tisdagar kl. 18:00-19:30 och torsdagar kl. 16:30-

18:00. Vi kommer dessutom införa en tredje träning på fredagar kl. 16:30-18:00 för de som 
är kallade till PK 5-match den kommande helgen. En separat kallelse skickas som ska 
besvaras senast onsdag samma vecka. 

o Fredagsträningen är en specialträning där vi kommer att fokusera på 
speluppbyggnad, då PK 5 är insteget i röd träningsnivå. PK6 som vi spelade även förra 
året är blå träningsnivå och fokus på att lära sig träna i allmänhet.  

o Om det inte är en PK5 match kommande helg kommer samtliga grupper erbjudas 
fredagsträning. 

o De som har 3 träningar samma vecka och inte kan delta på samtliga önskar vi tränare 
att man prioriterar fredagsträningen och avstå någon annan av de andra två. 

 Henrik Backlund kommer att ha ansvaret för träningsupplägget på tisdagar och torsdagar. 
Mikael Zeijlon kommer att ha ansvaret för träningsupplägget på fredagsträningarna. 

Nya spelare: 
 Vi är idag 26 st spelare och ser helst att vi blir fler. 
 En ny spelare som kommer med i laget måste först träna i 4 veckor innan de kan få spela 

match.  
 Christian Norling kommer att ha löpande samtal med den nya spelarens föräldrar där han 

kommer att förklara hur vi ger barnet bra förutsättningar att komma in i laget och på sikt 
även spela match.   

 



 
 

 

 

Enkät/Samtal: 
 Enkät har gått ut som vi vill att barnen tillsammans med föräldrar besvarar. Vi tränare 

kommer ha enskilda samtal med varje barn och diskutera utifrån deras svar. Detta för att 
ytterligare förstärka förtroendet mellan spelare och tränare. 

 Några punkter handlar om hur mycket spelaren gillar att vara målvakt och kan tänka sig att 
stå i mål på match. De spelare som svarar JA kommer erbjudas extra målvaktsträning på vissa 
onsdagar som föreningen anordnar. Frekvens på  träningstillfällen beroende på utfallet av 
enkäten. 

Appen: 
 Det är viktigt att föräldrar laddar ner Sportadmin appen då alla kallelser skickas via appen. 

Utöver Ja/Nej svar inkl gärna en kommentar.  

Sponsring: 
 Vi hoppas även detta år att vi kan få sponsorer till lagkassan. Vi siktar på att om ett antal år få 

ihop pengar till en större turnering. Vi tränare har pratat om en Internationell turnering  i 
Prag som fått bra omdömen. Vi upplever att det är lättare att få sponsorer att stötta med 
pengar när vi har ett mål. 

Covid-19: 
 Föreningen har bestämt att föräldrar inte får komma in i Klövern varken på träning eller 

match. Beslutet gäller tillsvidare och kommer uppdateras utifrån uppdaterade riktlinjer från 
FHM. 

 Vid bortamatcher avgör arrangerande förening om föräldrar får komma in eller inte. Vi 
räknar med information från arrangerande lag innan kallelse går ut, så att informationen 
finns med i kallelsen. 

 Inga västar, kläder eller utrustning får lånas mellan spelare under träning eller match. När det 
gäller västar har vi inte bestämt oss om vi delar ut en personlig väst eller om de ska samlas in 
och tvättas efter varje träning. Vi återkommer med besked. 

 Målvaktsutrustning får inte delas så tanken är att en målvakt får låna utrustning den veckan 
de ska stå på match. Vi kommer att låta hjälmar ligga 5 dagar efter att ett barn lämnat 
tillbaka dem för att de garanterat inte ska vara levande virus kvar på dem. 

 Emeli (Svantes mamma) som är smittskyddsläkare höll en information om hur vi ska hantera 
om ett barn/tränare blir sjuk i Covid-19 strax efter en träning eller match.  

o Har man varit på träning eller match dagen innan är det viktigt att meddela det till 
ledarna. De som deltog på träningen eller matchen blir underrättade och skall inte 
delta på träning eller match under nästkommande 14 dagar.  



 
o Hon berättade att man hade testat ett helt lag efter ett utbrott och då visade det sig 

att fler var smittade utan än de med symptom. Det är viktigt att vi följer alla regler 
klubben gett så vi kan undvika sjukdom i truppen. 

Övrigt: 
 Instagramkonto för laget? Vi har ett Facebook konto, ”VIB P09” som är en privat grupp och 

alla medlemmar kan göra inlägg och bjuda in de föräldrar som inte är med i nuläget. För 
Instagram konto krävs e-mail adress samt begränsning att det enbart är en person som kan 
göra inlägg. 
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