
Hej P7 föräldrar, 
 
Nu har våren äntligen kommit och vi är igång med ännu en fotbollssäsong.  Vi har ett roligt 
och spännande år framför oss där våra killar förutom träningar kommer att börja spela lite 
matcher.  För tillfället tränar vi på lördagar kl. 9.00 -10.30 (nya IP) men vi räknar med att 
snart lägga till ett träningstillfälle i mitten av veckan.  
 
För tillfället har vi 4 st sammandragningar planerade för året, samtliga inne i Helsingborg, 
där våra barn kommer spela 3 matcher vid varje tillfälle mot andra lokala klubbar.  Datumen 
för dessa sammandrag är: 5/5, 9/6, 18/8 samt 15/9.  Vi kommer inte kunna ta med alla 
barnen vid alla dessa tillfällen, men vår målsättning är att alla ska få möjlighet att spela och 
få spela ungefär lika mycket.  Vet Ni redan nu att någon av dessa dagar inte passar, hör 
gärna av Er så fort som möjligt så planerar vi runt det.  Vi skickar ut mer detaljer när vi 
närmar oss.    
 
Vi är idag 6 tränare/ledare för laget och vårt enkla övergripande mål för killarna är att skapa 
glädje i att spela fotboll, ha roligt tillsammans och skapa en stark kamratskap i hela laget. 
 
Vi behöver nu Er hjälp med två saker.   
 
Först och främst… När era barn kommer hem från träningar och matcher, fråga dem alltid 
om de hade roligt och om de kämpade så hårt de kunde. Berätta sedan för dem hur stolta Ni 
är för att de tränar fotboll, kämpar och gör sitt absolut bästa.  (Med andra ord fråga inte om 
de vann, förlora, hur många mål de gjorde osv.  De har de redan koll på själva). 
 
Sedan behöver vi ytterligare en eller ett par föräldrar som kan hjälpa till som lagföräldrar.  
Det handlar framförallt om uppgifter som att koordinera saker mellan föräldrarna utanför 
fotbollsplanen som t.ex. lotter och eventuell kioskhjälp vid en av A-lagets matcher.   
 
Har Ni möjlighet att hjälpa till eller om Ni har frågor, synpunkter eller idéer - hör gärna av Er 
antingen när vi träffas eller på telefon/email. 
 
Vi ser fram emot ett roligt och spännande år tillsammans 
 
Morgan, Stefan, Jimmy, Leo, Fredrik & Daniel 
     
 


