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25 mars 2018
Träningar:
Både ledare och föräldrar upplever att delade grupper under våren fungerat bra. Mer fokuserat på
träningar och barnen har mer utrymme att spela boll – både barnen med högt tempo och de som
behöver mer tid på sig med bollen. Vi har sett en fantastisk utveckling hos barnen både individuellt
och som lag under senaste halvåret!
-Vi kommer att fortsätta med delade grupper innesäsongen ut (till v16).
-Bra om alla kommer lite innan utsatt tid och byter om så vi kommer i gång med träningen på utsatt
tid.
-Vi kommer ändra träningstanke från ”lite av varje på varje träning” till att ha fokusområde några
veckor i taget och försöka ha med oss det i matcherna.
-Vi ledare tror att många av barnen är mogna att stanna på träningar utan föräldrar. Ni kan känna
efter själva och lämna om det känns okej. Vi kommer ha med telefonlista där ni får kolla att
telefonnummer stämmer.

Om aktuell träningsfas och spelsystem:
Vi spelar spelformen 5 mot 5 detta och nästa år. Vi i Mölndal Fotboll följer spelarutbildningsmatrisen
från Göteborgs fotbollsförbund. Träningar skall fortsatt vara lekfulla men också ha ett fokus på
bollteknik och smålagsspel som syftar till att så småningom öva anfallsspel. Att lära sig att passa,
utmana och skjuta samt lära sig att röra sig på plan utifrån situation.
Tanken är att vi vill att alla barn skall våga delta i anfall och utmana och så småningom lära sig att läsa
spelet och backa hem när det behövs. (I stället för att parkera två som backar långt ner hela
matchen.) Det betyder att vi ledare och föräldrar behöver heja och berömma barnen när de vågar
och försöker olika sätt till anfall. Och inte bry oss och kommentera om motståndarlaget kontrar utan
att vi hunnit backa hem. ☺
Utbildningsmatrisen och annan info finner ni på hemsidan i dokumentet Mölndalslinjen.

Matcher:
Vi har anmält tre lag till serie. Alla tre lagen kommer spela match cirka en gång i veckan. Ibland
hemma på Enerbacken, ibland borta. Vilken vardagkväll det blir vet vi inte än. Serien pågår från slutet
av maj till ungefär skolavslutet. Alla får spela lika mycket och växla positioner (inklusive målvakt),
matcherna är 3x15min långa och vi byter löpande under tiden.
På hemmamatcher har ni föräldrar en viktig uppgift i att ställa upp som domare (i nuläget har vi 5
föräldrar i domargruppen) och i kiosk.
Utöver serien planerar vi att delta i 1-2 sammandrag i maj-juni. Datum kommer senare.

Informationskanaler i laget:
Vi mailar fortsättningsvis ut info via Sportadmin. De har kommit ut med en helt ny app där man kan
kolla sina uppgifter och svara och se kallelser och annan info som skickats ut samlat.
Laget har också en sluten facebook-grupp (Mölndal Fotboll P10) som kan vara bra om man vill
samåka till match etc.
Vi kan också maila ut telefonlista men vill veta om det okej med alla föräldrar att lämna ut info. Så
om du INTE vill att ditt telefonnummer lämnas ut, meddela Liisa (liisacarlzon@yahoo.se).

Övrig info:
Glöm inte klubbens dag 6/6!
Högst sannolikt kommer det läggas konstgräs på Enerbacken under sommaren. Så vi ser fram emot
en längre utesäsong nästa år. ☺
Klubben har sedan tidigare ANDT-policy (alkohol-narkotika-drog-tobak)-policy samt följer
nolltolerans-konceptet (respektfullt beteende och språkbruk). Det finns även en nyskriven
handlingsplan mot mobbning och diskriminering.
Klubben samarbetar med Intersport. Om man går/är med i Club Intersport kan man koppla sitt kort
till klubben. Då får du extra-rabatter och både du och klubben bonus.

Vid pennan,
Liisa

