
Välkommen till föräldrarmöte för 
Knivsta IK P2012



Agenda
´ Lagfunktioner
´ Information om kommande säsong

´ Säsongen 2020
´ Träningar

´ Förväntningar 
´ Föräldrarna/spelarna

´ Förälderns ansvar vid match
´ Målsättningar för året

´ Cuper och sociala aktiviteter
´ Medlemsavgift, träningsavgift och lagavgift
´ Informationskanaler
´ Beställning av kläder
´ Lagfunktioner & föräldraengagemang 
´ Årshjul
´ Övriga frågor



Lagfunktioner 

´ Tränare 
´ Huvudtränare 
´ Tränare (1-2)
´ Hjälptränare (2-3)

´ Lagledare (1-2)
´ Materialansvarig
´ Kassör
´ Webbansvarig
´ Cupansvarig
´ Ansvarig försäljning vid tex sammandrag (2 st)
´ Trivselansvarig (2 st)



Säsongen 2020

´ 5-manna poolspel (knatteligan) – förbundet kallar till ledarmöte
´ 2 lag är anmälda
´ Vi kan låna in spelare från P2013
´ Alla ska bli erbjudna att spela match.
´ Spelarna kommer att få prova olika positioner
´ Ingen offside
´ Inga Varningar och utvisningar
´ Inget Resultat
´ Inga Tabeller
´ Liten plan
´ Speltid ca 3X10

´ Träning 1-2ggr/vecka
´ Föräldrar och spelare deltar i Pilsbocupen (sista helgen i maj)



Träning

´ 1-2 ggr i veckan. Vi börjar i april 1 ggr/vecka på Alsike konstgräs.

´ Från maj 2 ggr/vecka på gräsplan (Pizzavallen/Fröängen).

´ Hösten/Vintern 2020/2021 inneträning i sporthall ca en gång i veckan. 



Förväntningar på spelare/föräldrar 

´ Samling är 10 minuter innan vi får tillgång till planen. Detta för att spelarna ska få 
prata av sig, knyta skorna mm

´ Avslutning tar ca 10 minuter efter träning
´ Kom förberedd med benskydd, vattenflaska osv.
´ Är man sjuk stannar man hemma från träning/match.
´ Är man skadad får man gärna komma ner till träningen och hjälpa till samt följa 

med på match och heja på.
´ Närvaro meddelas via appen/hemsidan så att tränarna kan planer övningarna.

´ Skolan går före fotbollen. Planera dina läxor/prov



Förälderns ansvar vid match

´ Svara i tid på kallelser till matchen i appen/hemsidan så att tränarna vet hur 
många barn som kommer.

´ Om en spelare behöver skjuts till match är det föräldrarnas ansvar att samordna 
det med någon annan förälder. Titta i kallelsen för att se vilka andra som deltar 
på matchen. (Facebookgrupp?)

´ Om spelaren blir sjuk eller något annat inträffar efter det att anmälningstiden till 
matchen gått ut ska man kontakta den ansvarige tränaren/lagledaren. 

´ Meddela gärna tränare/lagledare om ditt barn äter någon medicin eller om det 
finns något annat som kan påverka spelförmågan men det är föräldern som är 
ansvarig för medicineringen. Om föräldern inte är med behöver spelaren själv 
kunna hantera medicinen eller att man kommer överens med en annan förälder 
som är på plats.

´ Rätt utrustning på träning och match, fråga oss om ni vill ha hjälp



Målsättningar för året

´ Alla skall bli mer bekväma med bollen

´ Alla ska prova spela match

´ Alla skall prova att spela i olika positioner

´ Tränarna utbildar sig i Tränarutbildning C till hösten



Cuper och social aktivitet

Cuper
´ Förslag är att vi åker på en cup till 

hösten (Parkcupen i oktober?)

´ Betalas från lagkassan med 
pengar som vi tjänat in på att 
sälja fika och hamburgare vid 
poolspelet.

´ Mer info kommer

Social aktivitet
´ Vi har som ambition att anordna 

en social aktivitet under våren tex 
pizza och filmkväll.



Avgifter

´ Medlemsavgift till Knivsta IK

´ Faktureras via mejl från klubben

´ Kostnad: våren 450 kr

´ Viktigt att alla är anmälda på hemsidan och har ett medlemskap pga. försäkring och 
kontaktinformation till barn och föräldrar

´ Träningsavgift

´ Faktureras via mejl från klubben

´ Kostnad: våren 300 kr, hösten 400 kr

´ Lagavgift

´ Betalas in direkt på lagets konto

´ Bidrar till att vi kan göra roliga saker under året 



Informationskanaler från ledare till 
vårdnadshavare
´ Kallelser till träning och match skickas ut via appen Svenskalag.

´ Övrig information skickas via mail genom hemsidan.

´ Information med kort varsel skickas via sms.

´ Vid förhinder med kort varsel till match (tex. pga. sjukdom) ringer man till 
ansvarig tränare/lagledare. Info finns i matchkallelse i appen Svenskalag.

´ Kontakt mellan föräldrarna tex vid samåkning mm kan göras via 
Facebookgrupp (inget krav att vara med).

´ Väldigt viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade på hemsidan.



Inköp av träningsoveraller, ryggsäckar mm

´ Ansvarig för att samla in beställning är lagets materialansvarige. När 
gruppbeställningen gått iväg kan varje förälder själv gå in på Intersports 
hemsida och beställa via teamsidan.



Föräldramöte

Sommaruppehåll

Inomhusträning? 
Andra idrotter

Första träning KG april

Träningar/poolspel

Pilsbocupen sista helgen i maj

Träningar/Poolspel

Parkcup oktober 
/Avslutning

Avslutning midsommarveckan

Föräldramöte

Föräldramöte



Tack för ett trevligt möte!


