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Tankar kring träningsupplägg:

Vad krävs för att kunna vinna våra matcher? Mycket träning…
Är målet att vinna alla matcher? Ett gemensamt mål är lättare att sträva mot.
Efter träning vill vi känna att vi har tränat ordentligt men också haft skoj.

Vi vill fortsätta att ha poängspel på träningarna.
I mars startar vi med träning två gånger i veckan. Fram till dess kör vi vidare med träning en gång i
veckan på tisdagar.

Vi pratade om hur tankarna är kring att träna med damerna. Just nu är det ett ganska svalt
intresse.
Visar man framfötterna i vårt lag eller på damernas träning kan man bli erbjuden att spela matcher
tillsammans med damlaget.

Diskussion:

- I smågrupper diskuterade tjejerna följande frågor:
1. Varför spelar du fotboll?
2. Hur många träningar ska vi ha i veckan?
3. Vilka dagar vill du ha träning?
4. Vad ser du fram emot den här säsongen?

Vi spelar fotboll för att träffa kompisar, träna, ha kul och bli bättre på fotboll. Det är
roligare att spela fotboll på sommaren och det är roligare träning när vi är flera.

Flest ville träna 2 gånger i veckan, men kanske helst en gång i veckan tills det är skönare
väder ute.

Det var många olika förslag på träningsdagar: tisdag & torsdag, tisdag, måndag & lördag,
tisdag & onsdag samt måndag & onsdag.

Vi ser fram emot match, övernattningsläger, träningsläger, många cuper, fotbollsmatcher
och att vinna den här säsongen.

Några tjejer diskuterade även vad som är viktigt när man kommer till träningen. Det är att
komma i tid, göra sitt bästa och att ha kul. Vi vill ha bra och trevlig stämning samt bra fokus
på träningen.



Cuper & seriespel:

Vi spelar som ett lag i år. Serien, som drar igång i slutet av april, är i år en 07/08-serie men vi får
dispens för fyra 06:or, varav 2 får vara på plan samtidigt. Innan seriestart finns det en önskan att
spela lite träningsmatcher.

Vi kollar upp om det finns någon cup att spela i april/maj. Vi har en reservplats till Gothia cup.
Eskilscupen är bokat den 4/8-6/8 med boende på samma Scandichotell som förra året. Quality cup
kan vara aktuell, men är ej bokad än. Den är i slutet av hösten.

Matchställ & Träningsställ

Vi röstade och tog ett enhälligt beslut om att vi önskar fortsätta att spela i vita shorts och inte i
svarta som innebandyn gör. I nuläget har vårt lag tre olika sorters matchställ. Vi kommer att ärva
damlagets ställ.

Många tjejer har vuxit ur sina träningsställ och överdragskläder, därför skulle vi vilja beställa nya
överdrag (tröja och långbyxa), samt T-shirt och shorts som trycks med nummer för att kunna
fungera som bortaställ.
Vi tar tacksamt emot all form av sponsring.
Om du har möjlighet att vara med och sponsra så återkoppla till någon av oss ledare så snart som
möjligt men senast 2023-03-12.

Övrigt:

Ett träningsläger är inbokat i Ullareds stugby under påskhelgen söndag 9 april till måndag 10 april.
Mer information kommer.

Den här våren har vi inte planerat in några försäljningar för vårt lag, utöver klubbens kommande
vårförsäljning.

Vi kommer att börja med ett spelarråd under säsongen där några av tjejerna deltar tillsammans
med tränarna och för talan för de andra tjejerna i laget.

Vill man få kallelserna till sig själv och inte bara till sina föräldrar så är det bara att kontakta
Josefine så löser hon det
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