
Uppstart Blå nivå – P11-12 
 
 

- Vem är jag/min roll i Malmö FBC 
 

- Presentation alla deltagare 
 

- Verksamheten–se bifogad lapp och läs mer på hemsidan! 
 

- Säsongen i korthet med Malmö FBC 
Augusti: Träningsstart 
September: Kick-Off för medlemmar, Kick-Off för ledare 
Oktober: Försäljning av lotter 
Oktober: Höstlovscamp 
 
Januari: Eventuellt Gothia Cup (för äldre ungdomar) 
Februari: Sportlovscamp 
April: Påskcamp 
April: Föreningsavslutning 
April: Säsongen slutar 
Maj: Årsmöte – föreningens mötesplats för medlemmar för att ta gemensamma beslut. 
 

- Träningstider 
Måndagar och torsdagar 18.30-20, Neptuniskolan (tiden kan vara kortare) 
 

- Poolspel 
 
Gruppen är anmäld till ligaspel som drar i gång 16 oktober. Laget kör 2 matcher per 
spelomgång. Det är ca 1 spelomgång per månad. 
 

- Föräldrarnas uppgifter – Roller inom laget 
I början så vet man inte som sitt barn kommer tycka det är kul med idrott i långa loppet. Man 
brukar då känna att man vill veta om sitt barn fortsätter innan man engagerar sig. Vi förväntar 
oss inte att ni ska fortsätta hjälpa till när ert barn slutar, även om det är välkommet om det blir 
så, men så länge era barn tränar och är med förväntar vi också att ni är med och hjälper till 
med uppgifterna. 
Om barnet slutar så lämnar man över sitt ansvarsområde till en annan förälder. 
 
Roller inom laget 
Obs att tänka på: Man kan inneha fler av rollerna. 
 

1. Ledare (2-4 personer) 
Som ledare är ni spelarnas förebilder och stöd för att tycka idrott är kul. Tänk ut, komponera 
träningar ihop med övriga ledare. Ju fler ledare, desto lättare och då kan man också vara borta 
från träningar utan att det påverkas. Som ledare kommer du också gå en grundutbildning som 
vi står för. Detta gör att vi får kunskap och kvalite genom alla åldrar. Dessa utbildnignar 
brukar var online på kvällstid. 

2. Föräldragrupp (1-2 personer) 



En föräldragrupp är separat vid sidan av lagets ledare. Man kan tex ta hand om 
närvarorapporteringen, anorda roligheter för laget. Samt, koordinering av kioskbemanning 
som sker 1-2 gånger om året. 

3. Hemsideansvarig (1-2 personer) 
Uppdatera och se till så vi har en levande hemsida med tex bilder, nyheter mm om ert lag. 

4. Lotteriansvarig( 1-2 personer) 
Lagets medlemmar säljer någon gång under säsongen lotter eller liknande. Som 
lotteriansvarig delar ni ut och redovisa lotter för laget. 
 

- Fler ledare/spelare? 
Värva era kompisar–vi kan gå ut i skolorna 
 

- Övrigt 
 


