
Säsongsinfo 2022 

Här kommer ett matigt inlägg med info om fotbollssäsongen 2022. Allt detta avhandlades på 

föräldramötet förra veckan så för er som inte närvarade är det extra viktigt att läsa igenom 

ordentligt. Där behov finns kommer vi att skicka ut mer detaljerad info senare. 

 

Info från ungdomssektionen & kansliet 

- Konstgräsplan på Nordlunda är äntligen på gång. Målbilden är att den ska upp under 

sommaruppehållet detta år. 

- Försäljningsaktitviteter som går till ungdomssektionen detta år är toalettpapper & Galltvål 

aktiv tvättmedel. 5 balar toalettpapper/spelande barn säljes under våren samt 5 flaskor 

tvättmedel under hösten. Toalettpappret är obligatoriskt, tvättmedel kommer det finnas 

möjlighet att köpa sig lös från. Mer info kommer närmare. Som vanligt säljer man för sina 

första 2 barn, har man fler barn än så som är aktiva i föreningen säljer man inget för barn 3, 4 

etc. 

- Både Summer games och Nolia anordnas i år och då har PIF:s lag som vanligt arbetspass. För 

förtydligande så får vi betalt för dessa pass, pengar som hittills exempelvis gått till den nya 

konstgräsplanen på Nordlunda. 

- Fadderkvällarna anordnas detta år i början på juni. Spelare från dam- & herrlagen kommer 

då ut och är med på ungdomsträningarna. Brukar vara uppskattat av barnen.  

- Även på fotbollsskolan kommer det i år finnas med spelare från dam- & herrlagen som 

ledare.  

- Ladda ner sportadmin medlemsapp (finns där appar finns). Där hittar du erbjudanden hos 

PIF:s samarbetspartners, betalar medlemsavgifter, frånvaroanmäler barnet från träningar 

m.m. 

- Ingen gemensam kiosk på Nordlunda i år. 

- Behöver erat barn nya fotbollskläder i år så har PIF ny samarbetspartner för profilkläder i år: 

Intersport. Just nu har de alla kläder inne för storleksutprovning. 

 

Praktisk information p-11 

- Ledarstaben är roligt nog intakt sedan ifjol. Jimmy, Karolina, Simon, Micke, Maria L & Keno är 

tränare, Maria A lagledare.  

- 3 träningar i veckan enligt tidigare info. Till en början måndag, onsdag, fredag på 

Strömbackas konstgräs. Prenumerera på lagkalendern så har ni stenkoll. 

- Teambuildinghelg med övernattning för de som vill 7-8/5. Mer info kommer. 

- Följande cuper är inplanerade: Sparbanken Nord Open (f.d. SAIK Open) 14-15/5, 

Examenscupen 5/6, Piteå Summer Games 1-3/7, (BD Open Kalix 5-7/8).  

 

Säsongens fokuspunkter 

- Ha roligt! Så många som möjligt ska spela så länge som möjligt. 

- Ordning och reda på träningarna. Lyssna på tränarna och varandra. Vi är där för att spela 

fotboll. 

- Bygga lagkänslan. Hur är vi mot varandra i laget? Hur vill vi att andra ska vara mot oss? Hur är 

vi mot domare? Tränare? 



Detta pratade vi mycket om med killarna i onsdags och de hade många kloka tankar som vi 

kommer att sammanfatta och använda oss av under säsongens gång för att påminna 

varandra om hur vi vill ha det i laget. 

 

Föräldraansvar 

- Håll koll på lagsidan för aktuell info. 

- Meddela frånvaro från matcher i god tid direkt till ansvarig tränare, inte i gästboken (vi får 

ingen notis då någon skriver i gästboken så det är lätt att missa info). Vet ni att ni är borta 

någon av cupdatumen ovan redan nu? Meddela Maria A (0706070492) snarast i så fall. Vi är 

få avbytare till varje match och i cuper får man inte låna mellan lagen. 

- Peppa barnen till att närvara på träningarna, framför allt för deras skull.  

- Om erat barn gillar att stå målvakt får de gärna ha med egna målvaktshandskar på både 

match och träning. Det finns alltid att låna vid behov men om de har egna så skicka gärna 

med. 

- På förekommen anledning vill vi påminna om att vi är förbilder för våra barn och måste bete 

oss därefter när vi exempelvis hejar på match. Engagemang och hejarop är otroligt 

uppskattat, men även när det inte går som vi vill behöver vi vara peppande.  

 

Försäljning & arbetsuppgifter för lagets räkning 

I år ser vi för första gången på ett par år fram emot en säsong som blir mer ”som vanligt”. Men för att 

kunna åka på cuper och göra aktiviteter tillsammans med laget behöver vi förstärka vår lagkassa. På 

föräldramötet kom några bra förslag på hur vi skulle kunna göra detta, är det någon fler som har 

idéer så skriv gärna en rad i gästboken.  

Bland annat så beslutade de föräldrar som var närvarande på mötet enhälligt att vi i år skulle sälja 

dreamstarhäften till förmån för laget. Det blir 2 häften/omgång och barn och eftersom förtjänsten 

går direkt till lagkassan så säljer man även om man har fler än 2 barn. Detta bör inbringa c:a 12.000:- 

till laget. 

Föräldragruppen blir delvis ny detta år, mer info kommer i separat inlägg. Föräldragruppens 

huvudsakliga uppgifter är att administrera olika försäljningsaktiviteter (som ovan) samt att fördela ut 

arbetspass vid ex. Nolia & arbete på herr- el. dammatcher. Dessutom brukar föräldragruppen fixa 

säsongsavslutningen samt ev. någon fler teambuildingaktivitet. 

Ny Summer Games-ansvarig för laget (tillsammans med Edvards mamma) är Hugos pappa. Stort tack 

för att du anmälde dig frivillig till uppdraget.  

 

Sponsring? 

På föräldramötet lyftes frågan om sponsorer vilket vi tycker var ett toppenförslag. Än så länge är det 

inte tal om några stora saker, men här tar vi också tacksamt emot förslag om man har några bra 

idéer. 

Det vi vet att vi har behov av inför denna säsong är bl.a. nya målvaktshandskar (minst 3 par) samt lite 

påfyllning i första hjälpen-väskorna. Vi kommer även att behöva frukost och snacks till vår 

teambuildinghelg i maj. Kanske har vi någon förälder med kontakter som kan fixa något av detta? 

Hojta till i gästboken eller skriv till Maria A. 



Allt detta köper vi såklart från lagkassan annars, men ju mer vi kan skramla ihop på annat sätt, ju 

mindre jobb och försäljningsaktiviteter måste vi göra.  

 

Till sist vill vi tacka alla er som hade möjlighet att närvara på föräldramötet och hoppas att denna 

information gett er andra en liten inblick i vad som avhandlades. Vi hoppas att vi kommer att ses på 

många träningar och matcher framöver! 

 

Väl mött! /Ledarna i PIF p-11 

 

 

 


