Information inför fotbollssäsongen 2018 – P11
22 mars 2018

Hej!
Här har vi försökt samla så mycket information som möjligt inför säsongen 2018 för pojkar -11.
Notera att det finns ett antal punkter som kräver action från er! Välkommen att höra av er om ni
upplever att något är otydligt eller saknas.

Antal träningar
I år kommer vi att köra två träningar per vecka. Liksom förra säsongen finns det inget krav på närvaro
– det viktiga är att barnet ska tycka att det är roligt! Det finns inte heller något krav på att meddela
frånvaro/närvaro inför träningarna. Vid dåligt väder meddelar vi om inställd träning senast 2 timmar
innan på sportadmin.se. Träningstider kommer vi att meddela under slutet av april.
Sommaruppehåll
Vi kommer att ha sommaruppehåll under ca 4 veckor i juli. Exakta tider kommer att meddelas i
samband med besked om träningstider.
Cuper
I år kommer vi att spela ett par cuper; Piteligan och Thor Sjöbergs Cup. Utöver det kan det också
komma att bli någon träningsmatch om andan faller på. Vi kommer inte att spela i Piteå Summer
Games.
PSG-ansvariga
Alla lag måste utse PSG-ansvariga. I år kommer P11 inte att ha något ansvarsområde under Piteå
Summer Games, utan det handlar om ett relativt enkelt arbete med att fördela ut de pass laget blir
tilldelade bland föräldrarna i laget. Under föräldramötet den 22 mars anmälde sig Hanna Hedman
som frivillig, men vi vill att ytterligare en förälder ställer upp. Den som kan tänka sig detta meddelar
Bodil så snart som möjligt - kontaktuppgifter finns längre ned. I år kommer vi att få ca 1 pass per
spelande barn, och varje pass brukar vara ca 4 timmar.
Vi önskar även koll på om det finns några föräldrar som är ansvarspersoner för något annat lag där
äldre syskon spelar. Det innebär att vårt lag får färre pass. Meddela detta till Bodil, ange namn och
lag.
Lagkassa
Vi har sedan fjolårets säsong kvar en del pengar i lagkassan, och beslutade därför att i år endast
samla in 100 kronor per barn. Pengarna ska användas till cupavgifter och andra utgifter för laget
(ex.vis säsongsavslutning, inköp av målvaktsutrustning etc.). Inbetalning önskas senast 1 juni.
-

Kontonr: 8264-4, 63 155 533-1 (Sparbanken Nord)
Swish: 123 313 11 74

VIKTIGT! Märk inbetalningen med ”Lagkassa” samt barnets för- och efternamn.
Föräldragrupp
I år skulle vi gärna se att vi bildade en föräldragrupp. De som kan tänka sig att ställa upp meddelar
någon av oss tränare.
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Försäljning av rabatthäften
Ungdomssektionen har beslutat om att alla lag ska sälja rabatthäften vid två tillfällen under året. Det
första tillfället är nu i mars/april och alla ska sälja 2 häften (à 300 kr) per spelare. Pengarna är tänkt
att gå till att rusta Nordlunda.
•
•
•
•

27 mars: Vi tränare hämtar P11:s häften.
28-30 mars: Ni kommer inom kort att få information om var och när ni kan hämta era två
häften. Detta ska göras precis innan påsk, ca 28-30 mars.
Vi har ca 2 veckor på oss att sälja häftena. Intäkterna betalas in via vårt swish (123 313 11 74)
senast 16 april. Märk inbetalningen med ”Rabatthäften” samt barnets för- och efternamn.
Har du fler än två barn aktiva i Piteå IF FF Ungdoms säljer du endast häften för de två äldsta
barnen. Det är viktigt att ni meddelar oss om ert barn i PIF P11 har två äldre syskon som
spelar fotboll – ange vilka syskon ni kommer att sälja för (namn och lag).

Medlemsavgift PIF
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften till PIF (100 kr) så att ert barn är försäkrat.
Utrustning/kläder
Det finns inga krav på vad barnet ska ha för kläder annat än att de ska ha benskydd och kan ha
fotbollsskor om de vill. Lämpligt är också fotbollsstrumpor som håller benskydden på plats.
Löpande information som rör P11
All information som berör pojkar -11 kommer att gå ut via sportadmin.se. Sportadmin är alltså den
sajt du förflyttas till då du klickar på Ungdomsfotboll – P11 på PIF:s hemsida.
Ledare säsongen 2018
Maria Lundgren, tränare
Jenny Bergman, tränare
Fredrik Lindkvist, tränare
Mikael Gramer, tränare
Kenan Brkovic, tränare
Daniel Johansson, tränare
Jimmy Karlsson, tränare
Bodil Johansson, lagledare, 070-667 48 88, wilma_77@hotmail.com
Kontaktuppgifter till oss alla finns att hitta under ”Kontakt” på P11:s sida på Sportadmin. Om det
finns någon som gärna vill vara med som tränare är det bara att höra av sig.

Allt arbete med pojkar -11 sker helt ideellt och vi gör vårt yttersta för att få till en riktigt rolig och bra
säsong!
//Ledarna

Se en sammanfattning av actionpunkter på nästa sida!
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Actionpunkter!
 28-30 mars: Hämta era rabatthäften innan påsk – information om när och var kommer till var
och en inom kort.
o Snarast: Meddela om ni har minst två äldre syskon som ni också ska sälja häften för –
då behöver ni inte sälja för P11.
 16 april: Betala in intäkterna för rabatthäften senast 16 april.
 16 april: Anmäl dig som frivillig PSG-ansvarig för P11 om du kan tänka dig att ställa upp.
o Informera Bodil om du är ansvarsperson för PSG för något annat lag där äldre syskon
spelar.
 1 juni: Betala in 100 kr till lagkassan senast 1 juni.
 1 juni: Ställ upp och bilda en föräldragrupp. Meddela någon av ledarna.

