
söndag 24 september 2017

P09 Förädrarmöte HT 2017

Ledare 

Lagledare: Micke Jansson

Tränare: Marko Eriksson, Johan Nilsson och Jeremia Köhlin

Träningarna 

Söndagar: 13.30-14.30 i Tullingehallen, efter P08

Tisdagar: 17.00-18.00 i Riksten, före P08. Ingen av oss tränare kan, planen är att 
använda tiden då vi har match på helgen som krockar. Kanske varje tisdag när 
fotbollens sommarsäsongen är slut (oktober).

Svara på kallelserna så vi kan planera träningen, stor skillnad för oss om vi är 8 eller 18. 
Vi är nu 23 spelare i truppen!

Matcher 

Vi har ett lag tillsammans med P08 i nivån Blå LättLätt (det finns LättLätt, LättSvår, 
MedelLätt, MedelSvår, SvårLätt och SvårSvår), FBI Tullinge har 8 lag anmälda i Blå 
serie (P05 x 2, P06 x 2, P07 x 2, P08, P08/P09).

Vi räknar med att bemanna halva laget vid matcher, dvs 5-8 spelare. Vi kommer ha en 
lista för att fördela och de som är mest redo kommer få spela fler matcher än spelare 
som vi inte tror kommer orka (stor plan 2 x 20) eller inte är redo än.

Det är nu 18 matcher bokade, en per helg förutom loven.

Första matchen är hemma mot Älta den 30/9, dvs nästa lördag, den kan komma att 
flyttas till söndagen.

Vi behöver förmodligen hjälp av ett par föräldrar som kan stötta med att vara coach på 
matcherna.

Knattecuper 

Vår egen 21/10 i Riksten, 20 lag anmälda fördelat på fyra grupper, 2 på förmiddagen och 
två på eftermiddagen. Vi kommer att ha två lag, en på förmiddagen och en på 
eftermiddagen, kallelse kommer inom kort, svara fort så kan vi planera in cafeterian på 
samma deghalva som just er son spelar.

Vi föräldrar förväntas hjälpa till med följande:
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- Cafeteria hela dagen, schema kommer.

- Hjälp med sargbygge före och efter.

- Sekretariatet ett par stycken som kan hjälpa till att starta/stoppa klockan.

Planen är att utöver vår egen cup att åka på en cup innan jul och två efter jul.

Ingen träning 22/10! Tisdag 24 istället?

Cafeteria 

Vi kommer ansvara, som förra året, för en veckas cafeteriätjänst. Helén har sagt ja till att 
fortsätta som ansvarig för cafeterian även detta år, tack Helén!

Svara på mailen och ställ upp på cafteriatjänsten föreningen bygger på att vi hjälps åt 
och Helén ska INTE arbeta fler pass än någon annan, hon ansvarar för planeringen.

Fotografering och kläder 

I slutet av oktober är det fotografering och samtidigt brukar Assist vara på plats och man 
kan prova kläder..
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