
Vad händer 2019? 

Hej allihop! 
Nu börjar ett nytt härligt fotbollsår, och i vanlig ordning vill vi komma med lite info. 

 

• Vi tränar inomhus till v.16 

• Utomhusträning börja någon gång i Maj, och vi kommer träna 2ggr/v. 

• Vi är i dagsläget 35 st. registrerade spelare och vi har 5 st. som står på kö. 

 

Spelarna är nu 1 år äldre och vi vill försöka utveckla dem än mer, för att vi ska kunna 

göra det som kommer vi att kräva lite mer av dem, att man tex lyssnar och fokuserar 

något mer än tidigare. 

Det viktigaste är fotfarand att de har skoj och känner en gemenskap och samhörighet. 

Det ska var skoj med fotboll! 

 

Cuper 2019 – Vi har för avsikt att medverka på minst 5 st cuper under 2019.  

G Man Cup i Tipshallen 24/2. (kallelse kommer inom kort.) 

Eko Cupen på Ekhagen 8/6. 

Tenhults Cupen i Tenhult 15/6. 

 Hagadagarna augusti månad. 

Råslätts Cupen. Troligtvis september. 

Då de flesta Cuper är ganska dyra så kommer vi att behöva ta en Cupavgift för att kunna 

medverka på dessa Cuper. Vi kommer att ta ca: 50: - per spelare och cup. 

 

Lagföräldrar - Vi har nu 1 st. Lagföräldrar.  

Lagföräldrarna är en resurs för tränarna, laget och Huskvarna FF, de ansvara för aktiviteter 

tex, avslutningar, resor, städ och tvätt scheman, de har även ansvar för uppdrag som vi som 

lag kan ha inom klubben. Om vi som lag vill försöka dra in pengar via någon slags försäljning 

så går även det under lagföräldrarna. 

Lagföräldrar är: Emma Nygren (Hugo B). 

 



• Vi ser gärna att NI kommer med idéer och tankar för att hjälpa dem, TÄNK på att 

även de är nya i sina roller, och om Ni känner att Ni vill vara en del av 

föräldragruppen så tveka inte att säga till 

 

• Vi kommer att behöva MINST 2 st. till som kan vara med som Lagföräldrar, så säg 

till på träningar eller direkt till Emma. 

 

Med vänlig hälsning 

Ledarna P2011 

 


