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AKTUELLT I FÖRENINGEN
Så kan vi snart lägga ännu ett år bakom oss. Ett mycket speciellt i år, i alla
hänseenden och något som vi kommer bära med oss i minnet för alltid.
2020, året som stavas Corona. Vi alla blir gärna av med dig så fort som möjligt.
Malmö FBC vill ta sig an framtiden och efter mottot ”Mot Nya Mål”. Vår
ungdomsverksamhet är stor och den växer hela tiden och därav har vi bildat en
Ungdomskommittée som ska arbeta i och med ungdomsfrågor.
Ungdomskommittéen består av Nürgul Eminovska (styrelsen), Andreas Törnqvist
(Kansli), Kristian Ekholm (Kansli + F06-08), Yvonne Tingslund (F10-12), Jonas
Karlsson (Mix 11 Husie) och Pär Brenner (P07-08).
Vårt arbete kommer att synas och informeras kontinuerligt.
Kontaktpersoner för kommittéen är:
Andreas Törnqvist
andreas.tornqvist@malmofbc.se
Kristian Ekholm
kristian.ekholm@malmofbc.se
Dam A och Herr A är dom två lagen som fått fortsätta kämpa om poängen på
innebandyplanen och man är inne i en intensiv period där båda två ligger i ett
läge där varje match är extremt viktig.
Föreningen har en nystartad sportgrupp som kommer arbeta främst med våra
elitlag men så klart inkluderas även hela föreningen i detta på ett eller annat
sätt. Sportgruppen består av personer med god innebandykunskap och med en
bred erfarenhet som vi kommer ha stor nytta av i föreningen.
Bilderna från lagfotograferingen är på väg att bli klara och snart skickas mer
information ut. Vi inväntar fotografens sista arbete som är i sitt slutskede.
När vi snart ska starta år 2021 så hoppas vi att vi mer och mer kan återgå till
det normala och att åter kan träna och lira innebandy som vi vill i alla våra
grupper. Det finns en framtid efter denna pandemi, det får vi aldrig glömma
bort.
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COVID-19
Vi fortsätter följa dom direktiv som kommer och det senaste innebär
-

Lag födda 2005 och senare får fortsätta träna.

-

Lag födda 2004 och tidigare får inte träna ihop som grupp tills vidare
(undantaget Dam A & Herr A).
Ovanstående gäller just nu till 13 december.

-

Seriematcher på svart och röd nivå, där är matcherna uppskjutna.

-

Sammandrag/poolspel på grön och blå nivå, där är sammandragen
inställda.
Att matcher inte spelas gäller just nu till 20 december, dvs matcher är
aktuella att återupptas tidigast i Januari.

-

För JAS, Dam och Herr, där är deras seriematcher uppskjutna.
Detta gäller just nu fram till 15 januari.
Vi inväntar direktiv gällande vad som händer framåt efter datumen ovan.
Tänk på följande:

-

Tvätta händerna (innan, under och efter)

-

Kom ombytta och duscha hemma

-

Egen vattenflaska

-

Ingen träning om minsta symptom

-

Planera träningarna så om det är möjligt undvik närkontakt

Vi har en aktuell sida på vår hemsida rörande Covid-19
https://malmofbc.sportadmin.se/sida/?ID=303858
AVBOKNING AV TRÄNINGAR (Jul & Nyår)
Alla ordinarie dagar är hallarna öppna för träning. Är ni osäkra om vilka dagar
det rör sig om, kontakta gärna kansliet.
Viktigt att vi meddelar om vi inte tänker träna, och detta senast 12.00, dagen
före aktuell träningstid.
Avboka genom att skicka ett mail till: andreas.tornqvist@malmofbc.se
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FÖRSÄLJNING SPORTLOTTEN & TEAMSON
Glöm inte att sista dagen och Redovisa lotter & Teamson är den 20/12. Vi ber er
påminna i era lag. Ni ledare som har kuvert kvar eller fått tillbaka kuvert från
spelare, vänligen lämna dessa till kansliet också senast 20/12.
JULCAMP
Det blir fullt ös på julcampen 28-29 december. 40 deltagare, både flickor &
pojkar.
UTHÄMTNING AV BESTÄLLDA OFF COURT KLÄDER
Beställda Off Court kläder kan hämtas hos Arnel och Ulrika på kansliet på
Kirsebergs Sporthall, någon av följande två kvällar.
Måndag

14/12

16.00-19.00

Torsdag

17/12

16.00-19.00

Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor i samband med hämtning.
Kan man inte hämta det någon av dessa kvällar kan man så klart stämma av
med kansliet och hämta det även vid annan tidpunkt från och med fredagen den
11/12.

JULKAPP TILL LEDARE & FUNKTIONÄRER
Föreningen är väldigt glada för att ni ställer upp för vår förening och vi vill tacka
er genom en julklapp som ni kan utnyttja i framtiden tillsammans med familj,
vänner eller någon annan ni tycker om extra mycket!
Julklapparna hämtas personligen på kansliet
Måndag

14/12

16.00-19.00

Torsdag

17/12

16.00-19.00

Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor i samband med hämtning.
Kan man inte hämta det någon av dessa kvällar kan man så klart stämma av
med kansliet och hämta det även vid annan tidpunkt från och med måndagen
den 14/12.
Ett separat mail kommer gå ut i dagarna till er!
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NU SAMLAR VI IN DEN INNEBANDYUTRUSTNING DU INTE BEHÖVER
I samband med den kampanj som nu lanseras för insamling till Fritidsbanken
inklusive våra egna behov av utrustning så påbörjar vi en intern Malmö FBCinsamling fram till julafton. En del av utrustningen spar vi inom klubben för att
använda i våra projekt och uppstartsverksamhet, men merparten lämnar vi in till
Fritidsbanken. Det vi samlar in är:
-

Innebandyklubbor & blad. Även knäckta klubbor, är den för kort så kanske
grepplindan kan återvinnas.
Inomhusskor i bra kvalité (inga hål eller nedslitna sulor)
Målvaktsutrustning
Malmö FBC - träningskläder

Men vi tar även emot övrig ”idrottsutrustning” (ej kläder) som ligger och samlar
damm där hemma i källaren, vinden, förrådet eller i överfulla garderoben.
Fotbollsskor, tennisrack, skridskor, bollar etc mm som är funktionsdugligt kan ni
också lämna in!
Insamlingen sker i Kirsebergs och Toftanäs Sporthall i utmärkta kärl.
Läs dagens artikel ”Bidra till folkhälsan – ge bort gammal utrustning” här:
https://www.innebandy.se/inlagg/lista/bidra-till-folkhalsan-ge-bort-gammalutrustning/
Läs mer om Fritidsbanken här:
https://www.fritidsbanken.se
KANSLIET UNDER JUL & NYÅR
Kansliet kommer att försöka vara lediga lite under Jul & Nyår. Vi är på plats
någon av oss dom flesta av dagarna. Finns det frågor eller funderingar, maila
andreas.tornqvist@malmofbc.se eller skicka sms på 0707-556482 så kommer ni
få ett snabbt svar på era frågor.
SAVE THE DATE
➢ Måndag 14 december = Hämta beställda Off Court Kläder 16.00-19.00
➢ Måndag 14 december = Hämta julklappar 16.00-19.00
➢ Torsdag 17 december = Hämta beställda Off Court Kläder 16.00-19.00
➢ Torsdag 17 december = Hämta julklappar 16.00-19.00
➢ Söndag 20 december = Sista redovisningsdag för Sportlotter & Teamson
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➢ Måndag & Tisdag 28-29 december = Julcamp
Vi passar på att rikta ett stort tack för 2020 och för det fantastiska
engagemang ni visar upp och just detta året extra mycket tack för ert
enorma tålamod ni besitter och ha nu en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Kansliet – Malmö FBC
Mikael, Andreas, Arnel, Kristian, Martin, Mille, Thomas och Ulrika
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