
Fotbollssäsongen 2021 
 

Så roligt att vi är igång med fotbollen igen!  

Denna säsong blir precis som förra årets lite speciell och det är fortfarande mycket som är oklart, 

men vi går ut med ny information så snart riktlinjerna ändras. 

 

Covid 
Vi är glada att vi håller på med en sport som går att utöva även under dessa tider. Att hålla avståndet 

är många gånger svårt för barnen men vi försöker dela upp oss i mindre grupper och påminna 

varandra om att inte vara så nära när det går att undvika. Vid samlingar står barnen tillsammans med 

de som de går i skola med och ändå träffar på dagarna. 

Vi är också tacksamma om man som förälder står en bit ifrån laget vid eventuell hämtning och 

lämning. 

 

En av riktlinjerna från fotbollsförbundet för att undvika smittspridning är att vi ska vara noga med att 

inte dela material som t.ex. vattenflaskor och målvaktshandskar med varandra. Vi vore därför 

tacksamma om de barn som är intresserade av att vara målvakt har egna målvaktshandskar med sig 

till både träning och match. Äger man inga finns det att låna, men det är som sagt inte 

rekommenderat. 

 

Vid minsta symptom stannar man självklart hemma från träningen och det är också viktigt att komma 

ihåg att om någon annan i ens familj fått konstaterad covid ska man inte komma på träning även om 

man själv är frisk. 

 

Träningar 

I år blir första året som vi spelar 7-manna och vi kommer fokusera en hel del på positionsspelet som 

blir än viktigare nu än det varit tidigare.  

Som alltid är det spelglädjen, kamratskapen och lagandan som är allra viktigast och vi är så glada att 

det är många som vill spela med oss i år, vi är faktiskt några fler i laget än vad vi var ifjol. 

 

Det har dock varit lite stökigt på en del av vårens träningar, så vi vill gärna att ni pratar med era barn 

om att det är viktigt att man kommer direkt vid samling och lyssnar när tränarna pratar etc. Vi har 

ganska kort träningstid och som det är nu går mycket tid åt till att vänta in, upprepa och försöka få 

barnen att lyssna. Detta innebär mindre tid över till att spela fotboll och ledare som måste vara 

onödigt stränga. Det blir roligare för alla om vi tar ansvar och gör vad vi är på träningarna för att 

göra. 

 

Matcher & cuper 
Vi har anmält 3 lag till seriespel som preliminärt drar igång den 23/5. Lagsammansättningarna 

kommer att variera lite mellan matcherna så killarna får spela med flera olika kompisar under 

säsongens gång. Mer information kommer närmare seriestart.  

 



Vad gäller cuper så är det i skrivande stund fortfarande oklart om det kommer att spelas några i år, 

men om det blir någon lokal vill vi självklart vara med. Angående Summer games och eventuella 

arbetspass så återkommer vi så snart vi får några definitiva besked. 

 

Tränare  
Tyvärr har vi tappat både Fredrik och Kenan i ledarstaben till denna säsong, vilket innebär att vi är 

någon tränare kort. Är det någon som är intresserad av att vara med så får ni gärna ta kontakt med 

någon av ledarna alternativt skriva en rad i gästboken så tar vi kontakt med er. Vi lovar att det är ett 

riktigt roligt uppdrag som väntar och man behöver inte vara superduktig på fotboll själv för att passa 

som tränare.  

Vill man inte vara med permanent men kan tänka sig att hoppa in vid behov någon enstaka gång får 

man gärna skriva en rad också.  

 

Föräldragruppen 
Alfreds pappa Niklas har lovat fortsätta i föräldragruppen ytterligare ett år, men han skulle behöva 

ett par kollegor. Föräldragruppens uppgifter ett normalt år är t.ex. att anordna kickoff, 

teambuildingaktiviteter och säsongsavslutning. Det behöver inte vara något avancerat, en grillkväll 

eller en gemensam badutflykt efter en träning räcker långt.  

Även eventuella försäljningsaktiviteter för att öka lagkassan administreras av föräldragruppen.  

 

Ungdomsrådet 
PIF har instiftat ett ungdomsråd där varje lag ska ha en representant + en ersättare. För vårt lag är 

Joels mamma Helene ordinarie men vi behöver ytterligare en som kan assistera henne vid behov.  

Ungdomsrådets syfte är att hjälpas åt med olika arbetsuppgifter som har med PIF:s 

ungdomsverksamhet att göra. I år är våra representanter t ex involverade i fotbollsskolan. 

 

Till sist 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi behöver: 

 Fler tränare 

 Två nya medlemmar i föräldragruppen 

 En ersättare till ungdomsrådet 

Skriv en rad i gästboken eller hör av er till Maria A om ni är nyfikna på något av detta. Om ingen 

anmäler sig frivilligt kommer vi behöva fördela ut dessa uppgifter i laget ändå och så får man turas 

om. 

 

Vi påminner också om: 

 Egna vattenflaskor 

 Egna målvaktshandskar 

 

Se gärna över märkningen av kläder, vattenflaskor etc. Det är många lag som tränar på samma ställe 

och för oss ledare är det omöjligt att veta om eventuella kvarglömda saker tillhör våra killar om det 

inte är märkt. 

 



Om ni har några frågor eller synpunkter är det bara höra av er till någon av oss, kontaktuppgifter 

finns på lagsidan. 

 

Vi ser fram emot en kul säsong tillsammans! 

Hälsningar Ledarna 

 


