Referart forældremøde U12 –11/1-2016
1) Præsentation af Måløvtrænere.
Der er ca. 15 nye spillere fra Måløv, og der er kommet 3 trænere med Lars, Jacob og Pierre, der alle har 3
drenge på årgangen. I form af at der nu er langt flere spillere til træning hver gang, er det rigtigt godt at
trænerstaben også er blevet udvidet. Vi vil nu være minimum 1 træner mere til stedet ved hver træning.
Jan fortalte hvordan spillerne fra Måløv allerede er faldet godt til og Smørumdrengene har været gode til at
tage imod.
2) Træning og kampe 2016
Træningen er naturligt intensiveret og alle spillere virker meget fokuseret på at gøre det godt til træning.
Det er vigtigt at alle forældre bakker op omkring træningen og trænerne vil blande alle niveauer, for at
teste af hvilket hold spillerne som udgangspunkt skal spille på.
Der er med andre ord ingen der er fast på noget hold i forhold til tidligere. Alle både Smørum og Måløv skal
”kæmpe” for sin plads på de enkelte hold.
Møller forsøger at arrangere så mange træningskampe som muligt på både A, B og C niveau.
P.t er der spillere til 4 hold, men det er ikke besluttet endnu om vi tilmelder 3 eller 4 til forårsturneringen.
Vi forventer at komme ud på græs igen efter påske, og der vil igen være 3 træningsdage.
1. holdspillere skal træne alle dage (særaftaler med Møller med få)
resten af spillerne kan godt springe en træning over i ny og næ, hvis træning og skolearbejde bliver for
meget. Onsdag er den bedste dag at springe træningen over.
3) Selvtræning
Trænerne opfordrer til at spillerne følger deres selvtræningsprogram. Det er tydeligt at se hvem der
selvtræner hjemme og hvem der ikke gør.
Lav en træningsdagbog så spillerne selv hold øje med træningen.
Spillerne skal prøve at se og træne de øvelser med bold der ligger videoklip af på www.lsf.dk/årgang U12.
Forældrene må gerne bakke op og huske på at der skal selvtræning til.
4) Målsætning.
Spillerne og trænerne fik inden jul talt om 3 sætninger som spillerne gerne vil have som deres ”motto”.
Vi gør vores bedste

-

En god kammerart

-

Vi har det sjovt

5) Aktiviteter
Der bliver i februar en aktivitet med 12-15 spillere der får en træning med Brøndby Masterclass. Møller
vælger hvem, og vil lure nogle træninger af og prøve at overføre dem til alle.
Der kommer en specifiktræning af en angrebstræner fra Fyn, der før har hjulpet til. Men han er optaget af
studier og arbejde, så det vil blive med kort varsel at der bliver indkaldt til den træning.
Vi vil forsøge at filme nogle kampe, og så vise det for spillerne, så de kan se sig selv.
Den 26/2-2016 er der aftalt en 11-mands kamp, som optakt til Holland.
6) Hollandstur
Vi har nu tilmeldt 3 hold til Holland. 2 x 11 mands og 1 x 9 mands hold. Hvem der spiller på hvilket hold er
ikke afgjort endnu.
Der er kommet lidt sponsorpenge ind og vi forventer at budgettet bliver ca. 3.000 kr. da vi også har skruet
lidt ned på lommepenge niveauet – Møller mener bestemt ikke der bliver mulighed for at bruge så mange
lommepenge.
Den 5/2- 16, vil der være hygge/spise/film aften for holdet. Sæt kryds og nærmere info følger.
Den 6/2-16, vil aktivitetsudvalget arrangere en futsal turnering for årgangen. Vi mangler dommere til
kampene.
HUSK der er futsal – skole i vinterferien. I kan tilmelde via http://www.lsf.dk/nyheder/klubnyt/futsal/
7) Røde trænningsæt
Helle vil igen gerne stå for at bestille sæt for de spillere der mangler. SKRIV til Helle med navn og størrelse
hvis vi skal bestille samlet.
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