Referat af forældremøde U11 piger 15 aug 2013

Spillere: Vi opfordrede alle til at få meldt sig til inde på Mejrups hjemmeside. Husk at det er U11 nu. Det
lader til at vi bliver 21 spillere i år. Der er pt 15 som har indmeldt sig, som kom frisk de sidste 6.
Holddeling: Der er blevet tilmeldt et hold i A og i C rækken. Dvs. at der vil være en eller anden form
niveaudeling på pigerne. Der vil blive nogle spillere som nok vil føle sig forbigået, når de ikke bliver sat på Aholdet. Vi er så heldige at have en stor gruppe af mellem spillere, som sagtens vil kunne begå sig på Aholdet. Der desværre kun plads til 10 spillere i alt. Derudover så er halvdelen af disse kampe på lørdage
eller søndage, og de er også noget længere væk rent geografisk end kampene i C-rækken. Man er ikke
nødvendigvis en dårligere spiller, fordi man skal spille på c-holdet. Men der begrænset plads, og trænerne
kan også have taget fejl i vurderingen.
Søn 25/8 kl 13 : Mejrup
Lør 31/8 kl 10 : Bording
Tor 5/9 kl 18 : Vildbjerg
Lør 14/9 kl 10 : Ikast
Ons 18/9 kl 18 : Mejrup
Tor 26/9 kl 18: Vildbjerg
Hvis I allerede nu ved at jeres pige ikke kan spille denne dag, send venligst besked til Philip om det.
C-rækken er datoerne
20/8 kl 18 : Mejrup
26/8 kl 18: Måbjerg
3/9 kl 18: Mejdal
10/9 kl 18: Feldborg
17/9 kl 18: Mejrup
24/9 kl 18: Mejdal
Holdlisten vil blive lagt på nettet i løbet af fredagen.
Træningstider: Vi vil gerne opfordre til at pigerne som minimum er på banerne 5 minutter før trænings
start, som altid er kl 17. Derudover så skal man melde afbud til Carsten eller Philip samme dag, hvis man
ikke kan deltage. Så udvider vi også træningen en lille smule. Fremover vil det være man og ons fra 1718:15 . Det vil dog først fra d. 21/8.
Målmandstræning: Vi vil sende 4 spillere til den målmandstræning som Mejrup arrangere, noget af det vil
foregå med de andre målmænd i klubben, og noget vil være til vores alm. Træning. Spillerne får besked i
næste uge.
Dommere: Da vi skal bruge 2 dommere til vores hjemmekampe, vil vi lave en turnus ordning på holdlisten.
Større søskende må også gerne bruges til denne tjans. I må bytte internt, hvis I ikke kan på de pågældende
datoer.
Telefonliste: Vi må ikke lægge telefon listen på nettet, den vil blive sendt per mail i stedet for.
Vi ser frem til et spændende efterår, og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os
endelig. Vi vil gøre det yderste for at pigerne får det sjovt og lærerigt til træning og kamp.
Mvh Carsten og Philip

