
Välkomna  
Föräldrar P12  

2019-03-23



Agenda

1. Välkommen 
2. Medlemsavgift vad får vi  
3. Klubbens utveckling planerna Lagkassa /Sponsring /pengar till klubben 
4. Att vara förälder i Näsets SK 
5. Träningsupplägg 

- Kommande cuper sammandrag 
- Information kallelser, info runt match m.m.  
- Försäkring
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1 Info

Lars Börjesson  0739 - 02 04 39 
Linda Bergman 0739 – 60 44 21 

 Lag Administratör  

Martina Farinder           0705 - 45 45 72

Antal Barn: 53 

Ledare:18(16+2) 

Hemsida 

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

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

InfoTränare Föräldrarepresentanter

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 
Patrik Grahn  
Savash Zaynal 
Charlotte Yksnöy 
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MEDLEMSAVGIFT

VAD FÅR JAG EGENTLIGEN???

MATCHTRÖJA

TILLGÅNG TILL PLANER

TILLGÅNG TILL KLUBBHUS

LEDARE :)

CUPER

EL…

PERSONAL SOM HJÄLPER OSS

BOLLAR OCH ANNAT MATERIAL

SERIEANMÄLNINGAR
FÖRSÄKRING

DOMARE



Vår klubb Nästes SK  

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

Klubben har fräschat upp sjumannaplan och har anpassat den till de nya  gällande måtten för fotfollsförbundet för 
en stor sjumannaplan. 
Finansiering  har skett genom insamling via sponsorer genom att alla lag skall bidra med  10000 kr samt genom 
att föreningen tagit lån.   Ännu finns möjlighet för att köpa en plan del i ditt namn kontakta Patrik Malmer tel: 
0705-814503.   
Vill vara med och utveckla / sponsra vårt lag kontakta då Martina Farinder 0705-454572 
 

Klubbens utveckling
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Insamling till den nya sjumannaplanen  

• Varje lag har två uppgifter att utföra.  
• Vi har samlat in 10 000:- förra året OK 
• Uppgift två sälja 12 lotter a 50:-/styck innan 30 April. 
• Förutom att vare en lott där man kan vinna ger den rabatt ett antal ställen bl.a. på ICA och Team Sportia.  

   
• Om det finns någon som har ett företag som vill sponsra kan man kontakta Patrik Malmer kansliet@nasetssk.se 

eller ring 0705-814503.

Lagets ansvar för insamling till planen
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• Lotten kostar 50 kronor 
• Varje spelare skall sälja 12st lotter var 
• Lotten ger rabatter på Ica Åkeredshallen och 

Teamsportia, Mc Donalds, 
• Handlar du tex för 500kr på Ica har du tjänat 

in lottens värde 
• Ansvarig för utdelning av Lagets lotter är  

Lars & Martina  
• Varje medlem kvitterar ut sina lotter av 

Martina vid träningar  
• 600kr  för lotter betalas in på lagkonto senast 

30/4
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Vi säljer Näsetlotten



SPONSORHUSET
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Sponsorhuset

• En möjlighet för vårt lag att tjäna ihop pengar till lagkassan  
• Sponsorhuset är anslutet till 648 butiker  
• Vid varje köp går pengar till Bankomaten för lag P12  
• Enkelt anmäla sig via  www.sponsorhuset.se/nasetsskp12/bli-medlem 
• Ladda ned Appen  och anslut din dator till handla smart 
• Idag läget har vi ca 150:- i vår bankomat på vårt lagkonto 
• Vi önskar att alla ansluter sig till sponsorhuset P12.  
• Det kostar ingen och du får möjlighet till rabatter på ca 648 butiker online. 
• Enkelt sätt för oss att bygga lagkassa 
• Kan anslutas via mobilapp el dator

http://www.sponsorhuset.se/nasetsskp12/bli-medlem


Volvo Group
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Här kan du se en film om sponsorhuset 

Film https://www.youtube.com/watch?v=99uPMEnDZiM

https://www.youtube.com/watch?v=99uPMEnDZiM


Vi i P12 har beslutat att göra på följande sätt  

• De 12 lotterna hämtas ut  här i samband med träning hos Lars eller Martina , pengarna från försäljningen 600 
SEK via Swish till Lars Börjesson, 0739-020439 ange ert barns namn i meddelandet senast den 30 april. Vill ni 
sätta in det direkt på bankkonto så är det Handelsbanken Clearing no: 6692 Konto nummer: 465 694 888. 

• Lagkassan är idag 3200:- från fikaförsäljning på träningarna samt förra årets insamling.

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 4 Maj 
• NäsetDagen 7 September 
• Sälja Näsetlotten 2ggr / år 
• 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. Arbetsuppgifterna sätts någon månad innan 
respektive evenemang.

Saker vi måste göra som föräldrar
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4 MAJ 



HUR GÖR VI DET BÄTTRE ÄN NÅGONSIN? 

KAN VI HITTA KREATIVA IDEÉR SÅ ATT ALLA BARN SPRINGER? 

KAN VI HJÄLPAS ÅT ATT HITTA GRANNAR, ARBETSKOLLEGOR MM SOM ANMÄLER SIG? 

VILL DU VARA MED I ORGANISATIONSGRUPP? 
KÄNNER DU NÅN BRA TILL SÅN GRUPP? 
• FÖRARBETE 
• HOPPBORG 
• BARNLOPP 
• SEKRETARIAT 
• MÅLOMRÅDE 
• SPEAKER NÄSETLOPPET  2019



Vill du vara med och hjälpa till! 
HANTVERK OCH ANLÄGGNING

HUR UNDERHÅLLER VI

VAD SKA VI FÖRNYA 

Kontakta Martina om du har ideer! 

VISIONER
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Träningar/Matcher  

• Träning  lördag 9.00-10.30 obs kom i tid!! 
• Samling på Unlimited Arena men beroende på antal är vi på STAVDAL 
• Nytt tränings upplägg fokus skottövningar, driva bollen, bollkontroll 
• Varje träning kommer avslutas med 30 min matchspel  
• Viktigaste på träningarna att ha roligt och spela fotboll där alla är delaktiga! 
• Vi spelar 2st Sammandrag nu i vår  11/5 och 25/5 
• 1-2 Cuper under våren  anmäld Tölöcup 1 juni  Sommarcup aug 

Planering och målsättning
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Information inför match/cup/träning  

• Svara på MyClub-inbjudningar/-förfrågningar i tid notera ev skjuts -samåkning! 
• Håll själv koll på tider som gäller, ex kalendern i My Club, Prenumerera på kalendern  
• Säkerställ och respektera deltagande när ni tackat ja till match 
• Vid sjukdom inför match: Meddela er matchledare så snart ni kan så vi kan justera om i lagen 
• Vänligen respektera tider vid träningar och matcher.  
• Uppmuntra ert barn att komma och träna alltid men på barnets villkor!!! Ibland vill man inte träna .. 
• Stanna gärna kvar under träning, vi har fika försäljning vid under våren till förmån för lagkassan! 
• Vi önskar att föräldrar håller sig i närheten vid träningar om ej meddela någon av oss tränare om att ni 

ej är på plats så vi kan meddela barnet. 
• Killarna är fortfarande små och vill ha er föräldrar i närheten!

Att tänka på
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I samband med matcher  

• Match = tillfälle att träna spelmoment från träningarna ej resultat fokuserade….. 
• Viktigt att prata med ert barn att vi räknar ALDRIG räknar mål.. men fina passningar och lagspel 
• Betald medlemsavgift = krav för spel, pga. försäkring m.m. 
• Komma i tid (samlingarna viktiga), kläder efter väder, ”toalettklar”, ha energi/mat i kroppen, 

vattenflaska och benskydd och matchtröja fås på plats.  
• Meddela er ledare i god tid vid förhinder! Lägg in våra telefonnummer. 
• Föräldrar på motsatt långsida mot ledare och spelar e– heja, men inte coacha. 
• God kost vid sammandrag och cup. Frukt före godis och kaka? Vatten före Coca Cola osv? Godis 

efter matchen? Onödigt sockerpåslag  
• Vi behöver hjälp med att döma vid matcher hör av er  till oss då det avlastar oss tränare. 

Att tänka på
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• 11/4 Övningsrunda lilla loppet  
• 25/4 Övningsrunda lilla loppet  
• 4/5 Näsetloppet vi springer lilla loppet 2,5km 
• 11/5 sammandrag 
• 25/5 sammandrag 
• 1/6 Tölöcup 
• 15/6 Sista träning innan sommar uppehåll 
• 16/6 Vallda Cup 
• V25 Fotboll skolan 17-20 juni anmälan öppen nu så
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Kalendarium P12



FOLKSAM

LINDA JARKVIST
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FOLKSAM
• Alla spelare som betalt sin medlemsavgift är försäkrade av SVFF 
• Om olyckan ändå är framme ring 08-772 87 40 och anmäl skada! 

Idrottsförsäkringar

Svenska Fotbollförbundet
Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbollförbundet omfattas av en idrottsförsäkring. Den ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match. 

I din försäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du undviker, behandlar och anmäler idrottsskador. 

Råd och Vård för idrottsskador

Vi hjälper dig att bedöma, behandla och anmäla idrottsskador.

020–44 11 11

Ring vardagar 8–17
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Läs mera här!! 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll
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Övriga frågor ? 

Vill du vara med och utveckla klubben eller har du ideér? 
Just nu söker vi-klubben målare,byggare, elektriker, IT 
sponsorer 
Är du intresserad kontakta Martina 0705-454572 



Tack!


