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Organisation
Tränare:

● Eva Quist
● Tobias Risberg
● Rikard Strålberg
● Petter Gumaelius
● Anders Lindberg
● Andreas Nilsson (Lagledare)

Föräldragrupp:
● Malin Hedqvist (Sponsring och försäljning)
● Åsa Ekberg (PSG ansvarig)
● Anna Renlund (PSG ansvarig)
● Elena Nyberg (Kassör)



Träningar
● Två träningar i veckan
● Vi kommer att önska veckodagar

○ Information kommer när träningstiderna är fördelade

● Start v17 (24/4) 
○ Lappar (plus facebookpost) åker upp på skolor innan start
○ Inomhus

■ Sporthall. Ledarna kollar även avbokningar av fotbollshallen löpande.
○ Kullarna

■ Alternativt konstgräs strömbacka när det är möjligt
○ Nordlunda

● Uppehåll v27-v30
● Avslut September
● Träningsmatcher vid tillfälle



Träningsupplägg
● Så många som möjlig, så länge som möjligt, så bra som möjligt
● Strukturerade och förbestämda
● Smålagsspel
● Positionsspel
● Rutiner
● Knäkontroll

○ Tjejer är särskilt utsatta för knäskador och det är bra att börja i god tid för att förebygga dessa



Träningsrutiner
● På plats 10min innan
● Uppsatt hår
● Inga smycken
● Vattenflaska
● Ok att lämna barnen på träning. Var nåbar på mobil.
● Träning även vid lättare regn
● Håll koll på hemsidan inför träningar och cuper
● Mobilnummer finns på hemsidan
● Inlägg i gästboken ger ingen avisering till ledare
● Vid cuper RING/SMS:a om det är något.



Cuper
● Examenscupen i Hemmingsmark 3/6
● Pite Summer Games 30/6-2/7
● Tor Sjöbergs cup i Böle 5/8?
● Piteligan på Nordlunda 26/8
● Eventuellt en cup till

● 3 lag per cup



Föräldra/åskådaruppförande
● Ta synpunkter direkt till ledare
● Vi behöver hjälpas åt att hålla en positiv inställning under matcher och 

träningar
● Våga säga till om någon beter sig dåligt
● Alltid positiva mot barnen



Arbetspass
● Föräldragruppen ansvarar för hur arbetspass fördelas. 

○ Svår uppgift som skall respekteras och följas.
● Hjälp jag kan inte ta passet jag är tilldelad!? Vad gör jag?

○ Du hittar själv en ersättare
■ Byt med någon i laget
■ Hitta annan extern ersättare

○ Ersättaren skall vara över 18 år
○ Ersättaren ska kunna lösa uppgiften
○ Meddela vem du har hittat som ersättare
○ Du är fortfarande ansvarig att passet blir utfört

● När har vi arbetspass?
○ Piteå Summer Games
○ Dammatcher
○ Fördelas utifrån hur många spelare vi har i laget

● Föräldragruppen återkommer i hur passen fördelas. Tränare tar inga pass.



Ekonomi
● Ansvarig kassör, Elena Nyberg
● Ca 6500 i lagkassan
● Kostnad för att spela fotboll i år

○ 100kr i medlemsavgift
■ PIF skickar ut inbetalningskort

○ 200kr i träningsavgift
○ 300kr i lagpeng. 

■ Swishas/betalas till kassör. Mer information kommer angående detta

● Lagpeng + arbete ska täcka cuper och framförallt framtida cuper i andra 
städer



Sponsring och försäljning
● Sponsor och försäljningsansvarig, Malin Hedkvist
● Popuptält för cuper

○ Kul att ha ett tydligt ställe att samlas på samt att kunna lämna väskor/prylar någonstans
○ Malin tar fram pris och kollar upp sponsorer

● Tips på andra aktiviteter att få in pengar?
○ Fikalotteri har gett bra med pengar till andra lag
○ Sälja plastpåsar
○ Vi planerar att ha minst en säljaktivitet under säsongen vi återkommer om vad

● Pannband med namn
○ Malin tar fram pris och kollar upp sponsorer



Övrigt
● Vi planerar en kvällsaktivitet med spelare och eventuellt föräldrar

○ Lära känna varann
○ Lära känna föräldrar
○ Mer information senare

● PIF uppmuntrar att man har ett instagramkonto där man lägger ut bilder och 
taggar med #piteaif. 

○ Vi beslutade att vi väntar ett år med det.

● Klubbkväll Sportringen 28/3 18-19
○ http://www.sportadmin.se/hemsida/docs/591/13430/MEDLEMSPRESENTATION%20PIF%20

UNGDOM%202017.pdf
○ Inga speciella krav på kläder
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