ORANGEA VECKAN 2020
Kampen går vidare i en särskilt svår tid. Det är lätt att bli nostalgisk och därför återvänder till
ett kärt tema inför årets ORANGEA VECKA, West Hams låt ”Bubbles In The Air”. Det är en
glad och vemodig visa som beskriver det flyktiga i varje fotbollsdröm. Texten går så här:
“I´m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high… they reach the sky. Then like
my dreams they fade and die. Fortune always hiding … I´ve looked everywhere … I´m forever blowing
bubbles, pretty bubbles in the air.”

Det är en vacker bild och varje Azaleaårgång skulle kunna liknas vid en såpbubbla – en liten
skör bubbla som stiger mot skyn. Förr eller senare tar resan slut men för att resan skall bli
lång och vacker måste såpbubblan hålla ihop! Varje liten såpmolekyl blir viktig för att
bubblan inte ska spricka!
Därför lägger vi ner all praktik under vecka 47 för att träffas och prata om hur vi håller ihop
våra bubblor när de sakta stiger mot skyn.

Program
Måndag 16/11 KONTAKTFÖRÄLDRAMÖTE
Google Meet 18.00-1930. Ansvarig: Stefan Frost, styrelsen.
Länk till mötet skickas via mail.
Träff för åldersgruppernas kontaktföräldrar till samtal och workshop.
Vad är en bra idottsmiljö? Hur skapar vi, föräldrar och förening, tillsammans en sådan miljö
för våra barn.
Vi har två föräldraträffar i laget per år. Vad ska vi prata om då?
Det är med andra ord viktigt att ni skickar två kontaktföräldrar tills denna träff!

Tisdag 17/11 SÄSONGSUTVÄRDERING
Google Meet 18.00-19.30 Säsongsutvärdering. Ansvarig: Fotbollsutskottet.
Länk till mötet skickas via mail.
Vi blickar tillbaka och tittar på säsongen som varit och passar samtidigt på att blicka framåt
för att förbereda nästa säsong.
Utvärdering av det egna lagets säsong och av föreningens verksamhetsår. Hur har processen
sett ut under året? Förra året ställdes frågan hur vi gör för att skapa en god motivationsmiljö
för ledare? Hur långt har vi hunnit? Vad är nästa steg?

Minst två ledare per lagenhet, men gärna så många som möjligt.
Förbered mötet genom att fylla i detta formulär: Säsongsutvärdering

Onsdag 18/11 FÖRENINGSINTRODUKTION
Google Meet 18.00-19.30. Varför finns Azalea BK? Inspirationskväll och introduktion för nya
ledare och föräldrar i Azalea. Föreläsare är Fredrik Sundqvist som skrivit Så funkar
ungdomsfotboll.
Länk: https://meet.google.com/rjz-bghm-ers

Torsdag 19/11 PROCESSKVÄLL: Bättre utvecklingsmiljö
18.00-19.30 The Eternal Circle of Fun. Workshopledare: Fotbollsutskottet
Länk till mötet skickas via mail.
Årets viktigaste kväll!
Vi fortsätter arbetet med att skapa en god utvecklingsmiljö för spelare och ledare.
Fotbollsutskottet har presenterat ett diskussionsunderlag, Bättre utvecklingsmiljö, som
presenterades på en ledarträff tidigare i år.
Kom minst två ledare per lagenhet, men gärna så många som möjligt.

Söndag 22/11 INSTÄLLT: TRÄNARUTBILDNING C MODUL 2
Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället och de nya skärpta råd som gäller
i Västra Götaland skjuter vi Modul 2 av Tränarutbildning C på framtiden. Vi återkommer när
ett nytt datum är satt.

