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• INFO Umedalen/förbundet
- Spelformer
Finns matris i ”dokument” på hemsidan
- Spelar- och utbildningsplan
UIF 7v7 10-12år.pdf
• Föräldrauppgifter
- Tränare; Daniel, Erik, Henrik, Mikael, Patrik
- Lagledare: Vakant
- Representant till fotbollssektionen: Ingvar Karmehag
- Ansvariga för försäljning/föräldragrupp: Erika Ersson, Ingela Ragnvaldsson
Levande IP kiosk (ca 2 helger)
Försäljning grillkol, leverans prel. mitten av maj
Målning Nolia – kvällsarbete mitten av juni (föräldrar)
Arrangera cup (höstterminen) för att tjäna pengar?
Sponsring? Finns intresse att sponsra laget?
- Alla idéer mottages tacksamt!
Ytterligare en person till föräldragruppen!!
Vad ska lagkassan användas till?
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• Träningsavgift
- 400kr + medlemsavgift
• Seriespel och matcher
- Två lag anmält till vårserien, div 6 pojkar, 7+7 matcher, start v.19
- Spelform: Liten 7-manna
- Ca 10-11 spelare per match, match i princip varje helg
- Rullande byten - alla spelar lika mycket
- Alla positioner (anfall/försvar) sett över säsongen
• Cuper
- Ålidhem försäsongsscup 18/5 - 1 lag
- Röbäckscupen 8-9/6 - 1 lag
- Tegscupen (Nydala) 14-16/6 – 2 lag, eventuellt övernattning
- Umeå Fotbollsfestival, 26-28/7 –1 lag för de som är hemma!
- Lämplig cup till hösten, Höstyran, Spölandscupen?
• Övriga aktiviteter
- Bollkallar, vår samt höst (finns i kalendern)
- VM-match? CL-final?
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• Träningstider
- Terminerna
IP; Onsdagar 16.30 - 18.00, fredagar 15:45 – 17:00
- Sommarlovet (ej juli då vi har uppehåll)
Päråkern; preliminärt tisdagar och torsdagar 18-19.
- OBS! Mellis innan träning!
- Kom gärna tidigt & umgås före träningen (ingen annan på planen innan)
Hinner man inte till 15.45 är det OK att ansluta senare.
Vi utvärderar tiderna när Päråkern öppnar.
• Kallelser
- Viktigt att anmäla Ja/Nej till match- och cupkallelser som skickas ut via e-post.
- Kallelser till träningar endast april månad (komma igång…)
• Övrigt
- Fotbollsskola UIF, veckan innan skolstart.
• Spelplan och Playbook

• Spelplan
- Super-8 (stor samt liten)
- Trianglar, positioner, mottagning till
fri yta
- Alla anfaller och försvarar
tillsammans
- Prata gärna hemma!
- Stor åtta – liten åtta
• Playbook
- Nyckelord och beteende
- Åttans positioner och spelidé
- Kodord på planen
- Ledord 2019
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