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Volvo Group 

1 Info 

Lars Börjesson  0739 - 02 04 39 

Linda Bergman 0739 – 60 44 21 

Antal Barn: 58 

Ledare:15 (13+2) 

 

Hemsida 

Laget: https://nasetssk.myclub.se/p12 

Klubben: https://nasetssk.myclub.se/  

Info Tränare Föräldrarepresentanter 

Source: Abc 

Carl-Johan Rosenqvist 0708 – 62 39 58 

Christina Nodin  0703 - 07 48 57 

Fredrik Berg   0727 - 09 70 39    

Frida Schulz Hansson   0708 - 14 24 70    

Johan Borg  0730 - 62 93 94    

Martin Thorn  0705 - 87 22 15 

Martina Farinder  0705 - 45 45 72    

Masood Kazeminya  

Mats Tullberg  0768 - 67 26 18    

Pelle Magnusson   

Peter Malmsten  0703 - 54 83 05    

Sebastian Jakobsson  0707 - 84 09 90 

Sonja Strand  0705 - 95 11 68 
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Vår klubb Nästes SK 

 

 

Fotbollsplaner 

Kommunen ansvara för de två stora 11a manna planerna, de mindre planerna Stavdal och Unlimited/Ehrenberg 
Arena drivs och finansieras utav Näsets SK, dvs av oss alla som är medlemmar. 

 

Nu lägger vi om vår sjumannaplan som är i stort behov av en uppfräschning. Vi kommer dessutom att bygga ut 
den så den passar de nya måtten från fotfollsförbundet för en stor sjumannaplan. 

 

Finansiering sker genom insamling via sponsorer, genom att alla lag skall bidra med pengar samt genom att 
förening tar lån.  

  

Klubbens utveckling 
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Insamling till den nya sjumannaplanen 

 
 

• Varje lag har två uppgifter att utföra.  

 Uppgift ett är att samla in 10 000:- innan årets slut 

 Uppgift två sälja tio lotter a 50:-/styck under våren 2019. 

 Förutom att vare en lott där man kan vinna ger den rabatt ett antal ställen bl.a. på ICA.  

 

• För att samla in de 10 000:- har vi bestämt att vi skall samla in 300:- sek per barn. Två alternativ sälja rabatthäftet ”Häftet i 
Väster”  fyra stycken det kostar 150:- (75:- per häfte går till laget)  

• Överskjutande del över de 10 000:- till planen går till vår lagkassa, dvs tillbaka till barnen vid avslutningar, aktiviteter utanför 
träning m.m. (Insamlingen bör ge ca 17 000 sek så då får vi en lagkassa på 7000:-) 

•   

• Om det finns någon som har ett företag som vill sponsra kan man kontakta Patrik Malmer kansliet@nasetssk.se eller ring 0705-
814503. Silver sponsor kostar 20 000:- då kan man välja att låta 10 000:- gå till laget. 

Lagets ansvar för insamling till planen 
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Vi i P12 har beslutat att göra på följande sätt 

 

• Ni som direkt vill betala in de 300:- till planen kan göra det genom att ”Swisha” 300:- till mig Lars Börjesson, 

0739-020439 ange ert barns namn i meddelandet. Senast den 1a december 

• Ni som vill sälja ”Häftet i Väster” hämtar ut det hos Sonja pengar från försäljningen sätts in till mig via Swish Lars 

Börjesson, 0739-020439 ange ert barns namn i meddelandet. Senast den 1a december. 

• De 10 lotterna hämtas ut  här i samband med träning hos mig under våren 2019. 

• Vill ni sätta in det direkt på bankkonto så är det Handelsbanken Clearing no: 6692 Konto nummer: 465 694 888 

 

• Lagkassan är idag 894:- från fikaförsäljning på träningarna. 

Lotter och Häftet i Väster 
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Att vara förälder i Nästes SK  

 

• Som förälder i Nästets SK innebär det att vi alla måste bidra med ideellt arbete, vi har tre obligatoriska 

åtaganden varje år där vårt lag får en arbetsuppgift. 

• NäsetLoppet Maj (2018 5/5) 

• NäsetDagen September (2018 8/9) 

• NäsetCup Sista helgen i maj (2018 25-26/5) 

• Jag kommer att dela ut rättvist ansvar till er alla. Byten av pass får ni själva administrera emellan er föräldrar. 

Kommer att skicka ut de datum som gäller för 2019 så fort jag kan. Arbestuppgifterna sätt någon månad innan 

respektive evenemang. 

Saker vi måste göra som föräldrar 
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Upplägg Träningar/Matcher 

 

• Ny tid 0915 -1030  

• Vi kör utomhus träningar på Stavdal för att få mera yta  

• Tränar passningar- bollkontroll hur vi spelar match  

• Fokus på att vara god lagkompis, glädje och utveckling! 

• Viktigaste är att killarna har roligt och känner glädje över att gå till och vara på träning… 

• Vi tränare vill att dem lyssnar och har en fin attityd så att man inte förstår för sina lagkompisar. 

• Vi tränare försöker skapa lagkänsla. Ett lag besår av alla killar och det är laget som kämpar tillsammans!  

• Delaktighet- alla får vara med !! 

Nytt träningsupplägg utomhus 
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Upplägg Träningar/Matcher 

 

Avslutning utomhus säsongen 1 dec  

Internt matchspel- ev. föräldramatch mot killarna 

Samling och avtackning i klubbstugan korv &  bröd, fika försäljning 

 

Lucia cupen Fässbergs IF 

8e dec inomhus i Aktivitet Mölndal 

Vi anmäler 3-4 lag kallelse kommer inom kort 

Höstupplägg 
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Upplägg Träningar/Matcher 

 

• Vi har i år ansökt om att få träna inomhus i Frölunda Kulturhus inomhushall 

• Inomhussäsongen brukar vara jan-mars 

• Göteborgsfotbollsförbund delar ut tider till klubben som sedan fördelar till lag 

• Så snart vi fått inomhustiderna lägger vi in detta i kalendern 

• Vill man köra fotboll även på vintern finns alltid möjlighet till spontanträning ute vid Unlimited arena om den är 

ledig.. 

• Vi uppmuntrar dock till lite fotbollsuppehåll samt möjligheten till att pröva annan sport över vintern! 

Inomhusträning 
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Upplägg Träningar/Matcher 

 

• Uppstart utomhussäsongen -19 i slutet mars  

• Cuper 

• Planerar för en liten  egen Minicup  i sluten början april där vi bjuder in andra lag till matcher 

• Fin möjlighet till att dra in lite pengar till lagkassan och brukar vara trevligt att arrangera. 

• Här kommer det behövas lite hjälp från föräldrar med  fika, korv försäljning Lars planerar upp detta 

• Har idag inte fått datum av klubben så snart vi satt detta läggs detta in i kalendern och mera inom kommer när 

det närmar sig 

• Tölöcup Kungsbacka  i Juni 

• Sammandrag förbundet bjuder in till 2st i närområdet  

Vårsäsong utomhus 2019 

2018-10-18 14 



Agenda 

1. Välkommen 

2. Klubbens utveckling planerna Lagkassa /Sponsring /pengar till klubben 

3. Att vara förälder i Näsets SK 

4. Träningsupplägg 

- Nya övningar Träning 

- Avslut utesäsong  

- Inomhus träning 

- Kommande cuper sammandrag  

5. Att vara goa lagkompisar  

Föräldramöte P12 2018-10-20 

2018-10-18 15 



– Section name here 

16 2018-10-18 



Volvo Group 
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Läs tips till föräldrar! 

Vi vill ge er föräldrar ett riktigt bra lästips om att vara en god fotbollsförälder!! 

Magnus Hedman har skrivit en bok som heter Låt ditt barn vinna!! 

https://www.boktipset.se/bok/lat-ditt-barn-vinna_1 

Föräldrars engagemang och förhållningssätt till sina barns idrottande påverkar barnens chanser att 

utvecklas i sin egen takt, därför blir det ofta så fel när föräldrar inte bara är föräldrar! 

Vi stöttar, uppmuntrar och spelar fotboll på barnens villkor inte på oss föräldrars!! 

Det skall vara glädje och roligt alltid!! 

Boken kan lånas gratis på appen biblio eller på biblioteket som ljudbok. 
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Tack! 


