U-Sektionen
Protokoll från ungdomsledarmöte
Datum och plats:

9/9 – 2014. Klubbstugan

Från:

Paul Asterland, Kenneth Sjöström

Närvarande:

Namn
Paul Asterland
Kenneth Sjöström
Markus Bergenudd
Daniel Lönnblad
Martin Weberg
Magnus Nilsson
Johan Kling
Cecilia Nylén
Viktor Hamberg
Michael Eklund
Johan Viktorsson
Jonas Persson
Jonas Pålsson
Jonny Bjelk
Martin Michel
Arne Johnsson

Lag
F00/01 + Sektionsledare u-sektionen
P98
P09
P08
P07
P06
F08/09
F06/07
F06/07
P04
P03
P02
P00/01
P00/01
Utbildningssamordnare
Utbildningssamordnare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mötesanteckningar
1

Mötesnärvaro
12 av 15 lag var representerade.

2

Läget i lagen
Läget i de olika lagen gicks igenom. Sammanställning bifogas.
Paul tar info vidare till styrelsen, för att jobba fram lösningar där
det finns problem.

Paul

3

Träningspass
Ett kort träningspass kördes, utan skador. Övningsbeskrivning
bifogas. Tanken var att dela erfarenheter och tips om övningar
mellan lagen. Åtminstone några var positiva till detta, så det blir
ny övning nästa U-ledarmöte.

Kenneth

4

Dalby GIF (organisation och roller)
Paul beskrev Dalby GIF:s organisation och de olika rollerna i
föreningen (se kap. 1.2 i Dalby GIF:s U-ledareguide)

Paul

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U-ledarmöte 140909
1(5)

5

Utbildningar
Arne och Martin redogjorde för det nya utbildningssystemet som
fotbollsförbundet tagit fram. Beskrivning har skickats ut i separat
mail. Det är lite oklart med datum för kurser än så länge. Arne
skickar ut mer info när det klarnar.

Arne

6

Vinterträningar
Önskemål om tider på konstgräset skickas till Paul senast 14/9.

Alla

7

Bollsvinn
Det försvinner på tok för många bollar från idrottsplatsen. Något
måste göras. Olika förslag diskuterades. Arbetsförslaget blev:
- 3:or för fotbollskolan behålls i tunnor som idag.
- 4:or och 5:or delas ut lagvis till nästa säsong. Samtliga
bollar märks med lagnamn. Varje lag får ett (eller två)
bollnät. Förlorade bollar ersätts av respektive lag lagkassa.
Behövs lite ombyggnad i bollboden för att klara detta.

Paul

Kan behövas lite ytterligare funderande och diskussion kring
denna lösning.

8

Inför matcher
Kom ihåg att ringa domaren kvällen innan för undvika missar.
Kom också ihåg att använda matchvärdar (matchvärdsmanual,
matchvärdslathund). Västar till matchvärdar finns i domarrummet.

Alla

9

5-mannamål
Det fattas två 5-mannamål på träningen för fotbollsskolan. Kolla
om det går att få fram ytterligare två mål.

Paul

10

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i domarrummet – till höger om ingången.
Tydligare skyltning på idrottsplatsen om detta efterlystes.

Paul

11

Planmärkning
Det finns olika beteckningar på våra planer (A, B, C. /öst, väst.).
Vi ska försöka köra med samma beteckningar i all information.

Paul

11

Hemsidan
Det efterfrågades info/utbildning om hur hemsidan kan användas.
Önskemål om att byta till plattform som har stöd för
närvarokontroll och matchkallelse.
Kolla om Lars Andersson kan hålla i detta på kommande Uledarmöte.

Paul

12

Matchställ
Inventering och komplettering av matchställ behöver göras inför
nästa säsong. Denna punkt ajourneras till nästa möte

13

Overaller och nycklar till tränare
Alla tränare kan hämta ut en overall hos materialansvarig Janne
Sjöstedt. Om någon behöver nycklar till idrottsplatsen beställs
detta också via Janne. (e-post Jan.sjostedt@hotmail.se)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U-ledarmöte 140909
2(5)

14

CD-skiva med träningspärmar
En CD-skiva (per lag) med inskannade Tränarpärmar och diverse
andra e-böcker med fotbollsövningar, delades ut till lag. Om något
lag saknar sitt exemplar – kontakta Paul
(paul.asterland@gmail.com)

15

Övriga punkter som INTE hanns med på mötet
 Dalby GIF behöver en ny matchläggare! Elias Nilsson
som har haft den viktiga rollen de senaste åren har ingen
möjlighet att fortsätta. Det som krävs är ordningssinne och
administrativa egenskaper. Kolla med era föräldralag,
släktingar (kanske någon pigg mor- och/eller farförälder)
om vi kan hitta någon ersättare!!
Nästa möte
7/10 klockan 19.15 i klubbstugan 7/10

16
-

Paul

Paul

Bilagor (nedan)
- Läget i lagen 140909
- Övningsbeskrivning (”Teknikcirkel”)
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Läget i
ungdomslagen
Lag
Herr - J
P98
P99
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
Dam - J
F98
F99
F00
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09

Ledarlag

Spelartrupp

Föräldralag

Samarbete
SSIF + GIF
SSIF + GIF

P01 nedlagt september 2014. Gått upp i P00
THIF

F98-F99 är med i Dam-U
GIF

OK
Varning
Kris
Lag saknas
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