Hej!
Och välkomna till säsongsstart för P-11. Den första träningen blir den 28 maj klockan 16:00 vid
kullarna på Djupviken. Se karta nedan.
Vi tränare ser fram emot att påbörja denna säsong. I detta dokument har vi försökt samla så mycket
information som möjligt för att underlätta för både föräldrar och tränare. Om du saknar någon
information i detta dokument är vi tacksamma för återkoppling. Allt arbete med pojkar -11 sker helt
ideellt och vi gör vårt yttersta för att få till en riktigt rolig och bra säsong.
Lagledare och tränare för säsongen 2017
Bodil Johansson, Lagledare
Fredrik Lindkvist, tränare
Mikael Gramer, tränare
Kenan Brkovic, tränare
Daniel Johansson, tränare
Jimmy Karlsson, tränare
Maria Lundgren, tränare

tel: 070-667 48 88
tel: 070-626 28 44
tel: 070-601 15 10
tel: 076-039 09 11
tel: 070-668 65 96
tel: 070-560 99 76
tel: 070-694 57 28

Ytterligare några tränare vore bra med tanke på antalet barn. Varmt välkommen att höra av dig om du
kan tänka dig att vara med.
Föräldragruppen
Niklas Berg
Utrustning/kläder
Barnet ska ha benskydd och kan ha fotbollsskor. Lämpligt är också fotbollsstrumpor som håller
benskydden på plats. Det finns inga krav på att barnen måste ha lagspecifika kläder i år.
Tejp med barnets namn bör finnas under de första träningarna på barnets tröja för att tränarna ska
kunna tilltala barnen med namn.
Träningar
Vi har reserverat tiden 16:00-17:00 på söndagar, och träningarna kommer att äga rum på Nordlunda.
Fram till dess att Nordlundas plan blir spelklar kommer vi att träna vid kullarna på Djupviken. Det finns
inget krav på att meddela frånvaro/närvaro inför träningarna. Vid dåligt väder meddelar tränarna om
inställd träning senast 2 timmar innan träning på sportadmin.se. Sportadmin är den sajt du förflyttas till
då du klickar på Ungdomsfotboll – P11 på PIF:s hemsida.
Sommaruppehåll
Vi kommer att ha sommaruppehåll mellan 2-30 juli.
Cuper
Piteligan 26 augusti, Nordlunda
Ekonomi
Vi ber att få återkomma med information här. Alla som spelar ska vara medlem. I avgiften ingår bland
annat försäkring.
Sportadmin.se – för nyheter och annan viktig information
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.
Ditt/dina barn behöver läggas upp som medlem på sportadmin.se. Du kommer då få all information
som berör ditt/dina barn via mail. Om ditt barn inte är upplagd som medlem så görs detta via
medlemskap på Sportadmin.se. Via ditt barns namn under ”Truppen” kan du koppla mailadress för att
med automatik få informationen som läggs ut. Fotografering kan eventuellt ske där bilderna läggs ut
på sportadmin.se, vänligen kontakta tränare om det inte är okej.

/Tränarna

Kullarna, Djupviken
Grönområdet är beläget bakom adressen Ankarskatavägen 62 för er som behöver navigera er.
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