LEDARTRÄFF 4
3 september 2019

AGENDA
• Info
• Slutrapport medlemsavgifter (3 bilder)
• Ledar- och tränarutbildning (2 bilder)
• Fördelning av träningstider inomhus
• Anmälan om seriespel Futsal 2004-2007
• Träningstider eftersäsong och försäsong
• Ledarguide Azalea BK 2019
• Diplomerad förening
• Så spelar vi fotboll i Azalea BK

VIKTIG INFORMATION
• Grönt kort och SvFF:s app Min Fotboll
• Avsiktsförklaring och Övergångspolicy
• Matchguide
• Samsynsavtalet
• Lördagsfotbollen – mer info inom kort
• Fikaschema Majvallen – info kommer inom kort
• Azalea Cup – info kommer inom kort
• Ledarguide Azalea BK 2019 för korr-läsning
• Diplomerad förening

Ny medlem
1. Ny medlem gör anmälan via hemsidan själv för att godkänna
integritetspolicy.
2. Glöm inte att bocka för Aktiv i idrott: Fotboll i ansökan
3. Gruppadmin lägger till den nya medlemmen i sin grupp
4. Maila roll på ny ledare till info@azaleabk.se

Avstämning medlemsavgifter
1. Lägg till medlem som saknas på listan
2. Markera spelare som finns på listan men har slutat
3. Maila info@azaleabk.se
Medlem som inte betalat medlemsavgift 2019 tas ej ut till match.

Betalning medlemsavgift
1. Betala direkt till bankgiro 5249-9886 (inga avier/fakturor skickas)
2. Ange namn, födelsenummer och lagtillhörighet.
3. http://www.azaleabk.se/Medlem/Medlemsavgift/
Vid problem med betalning av medlemsavgift kontakta Azaleas kassör
på: kassor@azaleabk.se

Ledarutbildning i föreningen
• Tränarutbildning C (6-12 år)

• Modul 1 - 21 och 22 oktober på GFF Gården. 17.30-21.00
• Modul 2 - 24 november på GFF Gården. 08.45-17.00
• Anmälan

• Workshop 3 mot 3 (Obligatorisk för att anmäla lag)
• Barn 2013
• 15/10 2019
• Anmälan

• Workshop 5 mot 5 (Obligatorisk för att anmäla lag)
• P12 och nya ledare P11 och F1112
• 19/4 2019
• Anmälan

• Tränarutbildning B Ungdom (13-19 år)
•
•
•
•

Gemensam kurs i det lokala nätverket (Centrum) våren 2020
Modul 1 - 2 kvällar och 1 helgdag
Modul 2 - 2 kvällar och 1 helgdag
Inget datum klart

Utbildning: Orange vecka (18-24/11)
• Måndag: Kontaktföräldramöte – Föräldrar i förening
• Tisdag: Säsongsutvärdering – Blev det som vi tänkt?
• Onsdag: Föreläsning • Torsdag: Processkväll – Vi tar nästa steg
• Söndag: Tränarutbildning C

Träningstider Futsal
• Sporthallar
• Katrinelundshallen, Masthuggshallen och Önneredshallen

• Gymnastiksalar
• Nordhemsskolan
• Majornas vuxengymnasium (Studium)

OBS! Bifogade i mailet.
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Träningstider efter- och försäsong
• Lämna förslag på träningstider och dagar till info@azaleabk.se
• Eftersäsong 5/11-16/12
• Försäsong 7/1-1/4
• 6-9 år träning inomhus på Studium och Nordhemsskolan
• För riktlinjer och regler för din åldersgrupp se
Azaleas tränarmanual

Ledarguide Azalea BK 2019
• I guiden hittar du information om policydokument och rutiner allt
som du kan tänkas behöva för att svara på frågor och genomföra
uppgifter som rör lagets verksamhet.
• Guiden är långt från klar men är en början. Vi strävar efter att göra
rollen som ledare i Azalea BK enklare. Har du frågor eller förslag på
vad som behöver omarbetas eller tas med i guiden skicka dina
synpunkter till info@azaleabk.se
• Tanken är att guiden småningom ska presenteras i ett trevligare
format och finnas som pdf på hemsidan.
• Du hitta Ledarguiden på Azaleas hemsida tillsammans med en mängd
policydokument och formulär bland annat. Mycket matnyttigt finns
här: www.azaleabk.se/dokument

Diplomerad förening (SvFF och Föreningslyftet)
Vi kommer att skicka ut en enkät till ledare och spelare under hösten
för att se hur föreningen uppfattas och vad vi behöver jobba med. Svarfrekvensen är viktig.
Läs mer på: www.svenskfotboll.se/diplomeradforening

FOLDER

FILM

Så spelar vi fotboll i Azalea (från 10 år)
• Principer
•
•
•
•

Spela sig ur alla situationer – kontrollera bollen och hålla den inom laget
Sträva efter att vinna bollinnehavet – styra och skapa
Våga och fatta beslut – självständig och tänkande
Undvika tidig specialisering – lära sig helheten

• Konsekvenser
•
•
•
•
•

Misslyckas, släpper in mål – Arbeta långsiktigt
Träna som vi spelar
Spelträning i centrum: Anfallspelets grundförutsättningar (4 S) i centrum
Kommunikation
Nya utmaningar inte fastna. Förstärka specifikt

• Utmaningar
• Få med sig barn och föräldrar
• Bygga självkänsla hos spelare och ledare
• Tålamod

