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Infobrev-2, foråret 2016
VI vil fra trænertamet prøve at sende Infobreve ud med jævne mellemrum.
Håbet er at alle vil få tilstrækkelig information og at vi som trænere vil få feedback fra både spillere og forældre.

Trænings Turneringen (TT)
Der er nu kommet Trænings Turneringen (TT) for foråret 2016.
Vi er i Pulje 84, som kan ses på vores hjemmeside.
Link: http://www.mejrup-fodbold.dk/pages/webside.asp?articleGuid=239965
Alle TT kampene er i oversigten, hvor også planen for kørsel, frugt og tøjvask bliver vedhæftet.

Turneringen
Turneringsplanen for foråret 2016 vil være klar inden for den næste mdr., og vil ligeledes ligge på vores
hjemmeside, med forældre plan.

Spille stil og humør
Både træning og kampe vil ta afsæt i kammaratskabet og den gode stemning, samt at gøre fremskridt som hold
og som individ. Selv små ting kan gøre en stor forskel.
Vi har nu haft en snak med næsten alle spillere, om hvordan vi skal spille fodbold dette forår.
Der skal prøves nye pladser og der vil blive rykket rundt i de første kampe i TT. Det er derfor ekstemt vigtigt at
taktikken holdes og at alle holder deres pladser på banen til kampene.
Når vi kan regne med makkeren, vil vi helt automatisk lettere få spillet til at glide.
Derudover er vi alle (spillere og trænere) enige om at det er fedest at gå til fodbold hvis det er sjovt.
Dvs. at alle roser hinanden, hvis der bliver lavet noget lækkert med bolden, samt alle hjælper til med positiv
energi, hvis noget kikser.
Dette forår er vi fordelt på 4 årgange. Det betyder helt logisk at der også er stor forskel på fysik m.m.
Der er vist stor åbenhed og god tilpasning fra alle, STOR ROS.
Det er fedt som trænerteam at se, hvordan de unge knægte også udvikler sig menneskeligt.

Vigtigt - Respekt for hinanden
Vi er også alle enige om, at mobning og dårlig opførelse ikke er noget for os.
Derfor har vi altalt at dårlig opførelse udløser en advarsel, hvor også forældrene bliver informeret herom.
Der vil kun blive givet en advalsel. Hvis dette ikke bliver respekteret, medfører det bortvisning fra klubben.

Håber vi alle får nogle gode timer på banen.
Trænerteamet MGU U16

