
PM   föräldramöte   P12   (12   mars   2020)  
  

1. Välkomna!  
Elva   föräldrar   var   på   plats.  
 

2. Peter   Westlund   (ungdomsansvarig)  
Peter   informerade   bland   annat   om   att   man   kan   köpa   ÄFF-utrustning   från   Adidas  
(ex   träningsoverallsbyxor   och   långärmad   tröja,   som   kan   fås   med   namn)   via  
klubben.   Lägg   beställning   online   och   hämta   sedan   på   kansliet.   Här   är   länk   till  
klubbshopen:  
http://www.alvsborgff.se/sida/?ID=12842  
Peter   kom   även   in   på   det   är   med   sammandrag.   Vid   sammandrag   spelar   killarna   i  
riktiga   matchtröjor   (med   nummer!)   som   vi   har   med   och   som   killarna   lånar   under  
dagen.   Det   ni   behöver   ha   med   själva   är   svarta   shorts   och   svarta   fotbollsstrumpor  
(vi   ska   se   enhetliga   ut   ut;   dels   för   att   underlätta   för   domare   och   dels   för   att   det  
ser   bra   ut)   och   benskydd.   Har   någon   kille   växt   ut   de   shorts/strumpor   han   �ick   i  
start-kitet,   så   kan   ni   köpa   större   storlek   i   klubbshopen   (det   är   bara   när   man  
börjar   i   klubben   man   får   detta).  

 
3. Träningstider   

i. Onsdagar   17.15-18.30   gäller   april   ut.  
ii. Lördagar:   vi   fortsätter   med   ”spontanfotboll”   klockan   10.30.   Den   är  

väldigt   uppskattad   bland   dem   som   kommer   och   det   vore   kul   om  
ännu   �ler   sluter   upp.  

iii. Den   25   mars   hålls   nytt   så   kallat   planfördelningsmöte.   Vår  
träningstid   kan   alltså   ändras.   Vi   har   inte   detta   i   egna   händer,   men  
önskar   så   liten   förändring   som   möjligt   (om   någon).  
 

4. Kallelser   i   Sportadmin  
Tänk   på   att   alltid   svara   på   kallelserna   i   Sportadmin.   Era   svar   ger  
närvaromarkering,   vilket   ger   klubben   bidrag.   Vi   tränare   får   också   bättre  
förutsättningar   att   planera   träningsupplägg.   
Om   ni   inte   redan   har   appen:   ladda   hem   och   logga   in.  

 
5. Upplägg    på   träningar  

När   vi   gör   upplägg   försöker   vi   skapa   utvecklande   och   roliga   träningar   som  
kopplar   till   Idrottslyftet.   Vad   gäller   ungdomsfotboll   lyder   SvFF:s   motto   nämligen  
så   här:    ”Så   många   som   möjligt,   så   länge   som   möjligt,   så   bra   som   möjligt” .  
Man   vill   helt   enkelt   att   klubbarna   involverar   många   barn   (och   behåller   och  
utvecklar   dem),   vilket   rimmar   bra   med   Älvsborg   FF:s   �iloso�i.  
I   år   kommer   vi   att   fokusera   på   att   driva   boll,   passa   och   på   att   spela   5   mot   5.  

http://www.alvsborgff.se/sida/?ID=12842


 
6. Webben  

På   Älvsborgs   webbplats   �inns   en   P12-�lik,   där   uppdaterar   med   info   som   rör   laget.  
Här   hittar   ni   även   telefonnummer   till   oss   tränare.  
http://www.alvsborgff.se/start/?ID=243634  
 

7. Ledord/regler   för   P12  
i. Var   en   schyst   kompis  

ii. Göra   ditt   bästa  
iii. Lyssna   på   ledarna  

 
8. Vi   behöver   �ler   tränare!  

I   nuläget   är   vi   sju   tränare   och   behöver   blir   �ler   för   att   kunna   hålla   oss   till  
nuvarande   träningsupplägg   (med   sex   stationer).   Man   får   alltid   räkna   med   att   en  
eller   ett   par   tränare   av   något   skäl   inte   kan   närvara   vid   en   träning.   Dessutom  
behöver   vi   vara   många   tränare   för   att   kunna   anmäla   så   många   lag   vi   vill   till  
sammandrag.  
Du   behöver   inte   själv   ha   spelat   fotboll   (merparten   av   oss   tränare   har   faktiskt   inte  
gjort   det)   och   att   vara   tränare   är   inte   så   svårt   som   det   kanske   låter.   I   grund   och  
botten   handlar   det   om   bra   ledarskap   och   att   �innas   där   för   killar   som   gillar   att  
lira   boll   :-)  
Du   får   chansen   att   gå   en   grundläggande   utbildning   (C-diplom)   i   Göteborgs  
Fotbollsförbunds   regi.   Du   betalar   inget   för   den.   Det   är   väldigt   roligt   och   givande  
att   träna   era   killar   och   vi   är   ett   gott   ledargäng,   där   vi   tror   att   du   skulle   trivas.  
Eftersom   möjligheterna   att   vara   med,   rent   tidsmässigt,   kan   variera   vill   vi   betona  
att   nivån   på   engagemang   kan   få   variera.   Är   du   ny�iken   och   sugen   så   går   det   att  
hitta   ett   upplägg   även   för   dig   som   inte   kan   vara   med   precis   jämt.  
Slå   oss   en   signal   eller   ”hugg”   någon   av   oss i   samband   med   en   träning,   så   får   du  
veta   mer.  

 
9. Info   om   5   mot   5  

Läs   gärna   här,   så   får   ni   veta   vilka   regler   etc   som   gäller   vid   årets   samamndrag.  
 
https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokumentdokumentblock/nationell 
a-spelformer/5mot5-20.pdf  
 
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_149265/scope_0/I 
mageVaultHandler.aspx200213135829-uq  
 

 
10.Sammandrag  

http://www.alvsborgff.se/start/?ID=243634
https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokumentdokumentblock/nationella-spelformer/5mot5-20.pdf
https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokumentdokumentblock/nationella-spelformer/5mot5-20.pdf
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_149265/scope_0/ImageVaultHandler.aspx200213135829-uq
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_149265/scope_0/ImageVaultHandler.aspx200213135829-uq


a. Totalt   arrangeras   åtta   sammandrag;   fyra   på   våren   (april-juni)   och   fyra   på  
hösten.   Vi   kommer   inte   att   mäkta   med   att   delta   vid   samtliga,   men  
ambitionen   är   att   delta   vid   fem-sex   tillfällen.   Vi   återkommer   i   ämnet   när   vi  
vet   vilka   sammandrag   vi   tränare   kan   vara   med   på.  
 

b. Vi   spelar   alltså   i   matchtröjor   som   lånas   och   lämnas   på   sammandraget.   Och  
ta   som   sagt   med   svarta   ÄFF-shorts   och   svarta   Adidas-strumpor   (och  
benskydd!).   Utrustning   köps   på  
http://www.alvsborgff.se/sida/?ID=12842    eller   på   kansliet  
(måndag-torsdag   14-18).  
 

c.   Söndag   7   juni   är   det   sammandrag   för   P12   (och   F12)   på   Påvelundsplan  
och   då   står   vi   för   arrangemanget.   Vi   ansvarar   även   för   det  
P13/F13-sammandrag   som   hållas   dagen   före,   lördag   den   6   juni.  

 
11. Vi   behöver   en   föräldragrupp  

Det   behöver   bildas   en   föräldragrupp,   som   kan   engagera   sig   i   sådant   som   rör   laget  
(men   där   man   inte   behöver   ta   ledaransvar).  
I   ett   kort   perspektiv   är   det   viktigaste   att   säkerställa   att   sammandraget   den   6-7   juni  
kan   genomföras   på   ett   bra   sätt.  
Det   är   mycket   som   ska   göras   då,   så   många   behöver   hjälpas   åt   (   vi   ledare   måste   i  
huvudsak   kunna   fokusera   på   fotbollen).   Enkelt   uttryckt   handlar   det   om   att  
färdigställa   planer   (sätta   upp   sarger   etc)   och   att   sköta   servering   (se   till   att  
�ikatält/korvkiosk   �inns   och   fungerar).   Alla   intäkter   från   sammandraget   går   till  
våra   lagkassor,   så   här   skapas   en   grundplåt   till   framtida   deltagande   i   cuper.  
Dessutom   behöver   vi   löpande   pengar   till   namntejp   och   annan  
förbrukningsmateriel,   samt   till   avslutnings�ika   (   när   säsongen   är   slut).  
Vad   är   det   då   vi   behöver   från   er?  
Jo,   både   vi   och   F12   ska   ha   en   kärntrupp   med   fyra   föräldrar   från   varje   lag.   Ni  
kommer   att   samarbeta   kring   sammandraget   och   (med   stöttning   av   Peter   W   och  
oss   tränare)   göra   en   planering,   så   att   vi   på   ett   bra   sätt   kan   ”fylla   schemat”   under  
helgen.   Det   är   alltså   inte   ni   åtta   (4+4)   som   själva   ska   rådda   allting,   utan   många  
föräldrar   kommer   att   bidra.  
Som   hjälp   i   arbetet   kommer   ni   att   få   en   ”lathund”   samt   kunna   prata   med  
föräldrar   till   äldre   ÄFF-spelare,   som   själva   varit   med   och   arrangerat  
sammandrag.   Det   handlar   alltså   inte   om   att   upp�inna   hjulet.  
Hör   av   dig   till   någon   av   oss   tränare   eller   till   Peter   Westlund  
( westlund.peter@yahoo.com )   och   berätta   hur   du   helst   engagerar   dig   (planer  
eller   servering).   F12   har   redan   skapat   en   föräldragrupp,   så   det   är   viktigt   att   vi  
hakar   på   och   kan   ”tussa   ihop”   er   med   den.  
 

http://www.alvsborgff.se/sida/?ID=12842
mailto:westlund.peter@yahoo.com


Ha   en   �in   vår,   allihopa,   så   ses   vi   på   sjumannaplanen   på   onsdagar   (och   kanske  
även   lördagar…)!  
/   tränarna   genom   Lisa,   Gustaf   och   Andreas   

 
 

 
 
 


