


IF Elfsborg U14
Föräldramöte, 8 januari, 2018



Ledare

Tränare

Marcus Luukkonen, Dennis Poletar, Milan Aleksic, Fidaim Elesai, Jakob 
Franzén

Lagledare

Ulf Helge, Martin Rahm



Upplägg

➢ Träningsupplägg: 3 pass + match

➢ Serieupplägget: divisionsspel

➢ Träningsmatcher: Ca 6-7 st

➢ Kommer ut på myclub.se

➢ Träningar 2018: måndag, onsdag och torsdag 17:30 – 19:00

➢ Borås Arena 2 under vintern, under april/maj går vi ut på Ryda så 
snart väder och planer tillåter



Cuper

Vår
Blåkläder Cup, 20 januari. Eventuellt finalspel den 4 februari
Tånga Hed Cup, 11 mars

Sommar
Gothia Cup 16-21 juli
Eskilscupen 3-5 augusti (avgiftsbelagd)

Höst
Kycklingcupen
+ en ytterligare



Spelaren utanför planen

➢ Sköter skolan med läxor, skolan först

➢ Äter och dricker för att orka med träna samt skolan

➢ Spelaren ringer om man inte kan komma

➢ Uppför sig på ett sätt som representerar Elfsborg



Spelaren på planen

➢ Uppträder på ett schysst sätt mot varandra, ledare, domare samt motståndare. Uppför 
sig på ett sätt som representerar Elfsborg

➢ Egen vattenflaska och benskydd

➢ Träna för att få spela. Kan man inte träna sista träningen pga skada inget spel

➢ Återhämtningsmål direkt efter träning

➢ Kan inte räkna med att bli uttagna till DM eller Gothia lagen

➢ På matcher (förutom DM/Gothia) är var spelare garanterad minst en halvlek



Tränare och ledare

➢ Tränarna ansvarar för laguttagning, gruppindelning och träningarna

➢ Tränarnarna coachar

➢ Lagledarna ansvarar för materialet



Föräldrar

➢ Ansvarar för att spelaren kommer till träning, match samt turneringar

➢ Inte kommenterar domarinsatser eller coachar spelaren

➢ Står på motsatt sida

➢ Ansvarar för att kontaktinformation är uppdaterad samt att tränings- och 
medlemsavgift betalas i tid

➢ Kontaktformulär delas ut nu på onsdag, skall returneras på 
torsdagsträningen



Information

➢ All information under säsongen kommer läggas upp på myclub.se 
➢ https://ifelfsborg.myclub.se/pojkaru-14

➢ Kalendern uppdateras löpande med träningstider, matcher, cuper och 
andra aktiviteter

➢ Vid ändring av träningstider eller inställningar, kommer det 
kommuniceras på myclub.se.



Övriga Frågor

➢ Indelning i träningsgrupper kommer ske under första träningsveckan

➢ Kontaktinformation måste inkludera email och mobilnummer till 
spelare och förälder 

➢ Frågor?




