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Mejrup

Infobrev til MGU U16-drenge og forældre
Foråret 2016
Fodbold opstart, foråret 2016
Der vil være fodbold

opstart mandag d. 22/2-2016 kl. 18:30 – 20:00

Herefter vil træningen blive:

Mandag
Torsdag

kl. 18:30 – 20:00
kl. 18:30 – 20:00

Trænerteamet
Trænerteamet vil bestå af:

Michael Leth
Jan Breinholt Carlsen
Mads Bach
Karsten Holmgaard
Berit Hougaard

Vi siger TAK til Peder Sloth, for hans store indsats og ønsker han held og lykke med det nye job i UK.

Forældre forpligtigelse / opbagning
Der er for alle spillere betalt kontigent fra sommeren 2015 til sommeren 2016.
Vi håber derfor at alle vil komme til opstart, med frisk energi og evt ta en kammarat med.
Det er VIGTIGT at alle er med fra starten, da trænerteamet har brug for at få et overbliv over antallet af spillere.
Vi er opmærksom på at en mange har fritidsjob at passe, samt at lektierne også tar en del tid.
Husk ........ frisk luft og motion gir energi. 
Vigtigt ......... alle kommer fra start. Vi er et hold.
Trænerteamet vil derfor opfordre forældrene til at få talt om vigtigheden af et godt kammaratskab, og det faktum
at motion har positiv indflydelse på en god hverdag.

Fritidsjob og planlægning
Fritidsjob er ofte om eftermiddagen og weekenden.
Derfor har vi fået træningstider sent, sådan at de fleste har mulighed for at deltage.
Kampene vil blive meldt ud til alle, så snart planen er klar fra DBU.
Der vil, som tidligere år, blive lavet en plan for træningsdage, samt kampe, med kørsel, frugt og tøjvask.
Spillere skal selv finder afløser, - så vidt muligt, - hvis de ikke kan komme til kamp.
Forældrene skal selv finder afløser, hvis de ikke kan komme med frugt, vaske tøj eller køre.
Vi opfordre alle, forældre og spillere, til at være aktive i planlægningen.
Som U16 spiller har man et ansvar og forplitligelser over for holdet, samt det frivillige trænerteam.
Der skal meldes til træner ved afbud til træning.

Nye udfordringer
Der vil være nye udfordringer/mål til spillerne, dette forår.
Udfordringen er individuel for spillerene, fra træning til træning, fra kamp til kamp, med gennemgående spillestil.
Det kan være en øvelse, som skal gennemarbejdes i fritiden, en specifik opgave i en kamp m.m.
Derudover er der planlagt besøg af gæste-trænere, som vil komme med fornyelse.

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

