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#stattenaF04

Välkommen till Stattena-laget för tjejer födda 2004!

Vi är i dagsläget drygt 25 tjejer i laget - och under våren
2018 tränar vi utomhus på Olympiafältet, plan 7 (konst-
gräs):
* Onsdagar 17:00-18:30.
* Lördagar 9.00-10:30.

Förutom skor behövs benskydd & vattenflaska. Och alltid
kläder efter väder. 

Från mitten av april till mitten av juni (vår) samt augusti till
oktober (höst) spelar vi seriespel - och sen försöker vi alltid
vara med i många cuper, både inom- och utomhus, så det
blir mycket speltid för alla (som vill). 

Vi har ett par enkla ’principer’ för träning och matchspel:
* Man gör alltid sitt bästa
* Man är schysst och en god kompis
* Det ska vara roligt att träna och spela
* Vi fokuserar aldrig på matchresultat - utan på lagets egen
insats



För att kunna spela cuper och ha läger etc be-
höver vi samla in pengar till laget. Vi har därför
ibland aktiviteter: vi säljer kläder och rabatt -
häften, samlar burkar och så vidare. Alla föräld-
rar i gruppen turas om att stå i kiosk vid
hemmamatcher. 
Vi är helt beroende av det stöd tjejerna får

hemifrån: Stötta era barn, bidra med det ni kan,
svara alltid snabbt på kallelser - och fråga oss
när ni undrar över något. 

All viktig information finns på hemsidan. Och 
saknar ni något - låt oss gärna veta.

Dessutom har laget egna Facebook- och
 Instagramkonton för mer lättsamma nyheter. 

Laget tränas av tre tränare - Malin, Joakim &
Peter - som roterar så vi försöker vara två  tränare på varje
träning. 

Ni är alltid välkomna att kontakta Peter på 070 3834 959
eller per epost: peter@retorikforlaget.se

Vi hoppas ni kommer att trivas i laget!

Vänligen

Malin, Joakim & Peter



#viärstattena 
Våra kärnvärden är...:

glädje
I Stattena har vi roligt tillsammans. Vi främjar rörelseglädje där alla gör
sitt bästa. Vi ger varandra positiv förstärkning för att utvecklas.

delaktighet
I Stattena finns en öppenhet där medlemmar har möjlighet att på-
verka. Genom delaktighet skapas gemenskap och vi-känsla

respekt
I Stattena visar vi respekt för varandra och andra. Vi har nolltolerans
mot all former för kränkningar.

inkluderande
I Stattena tar vi ansvar för varje individ som vill vara en del av för-
eningen. Här är alla välkomna på lika villkor.

#stattenaspelare
Som spelare i Stattena förväntas jag

... att vara en schysst lagkompis där alla i laget är lika viktiga

...respektera mina tränare

... komma i tid till träningar och matchsamlingar

... meddela frånvaro

... ha en positiv inställning



Du får prova på att träna med ditt kommande
lag ett par tre gånger, sedan vill vi att du be-
stämmer dig. Du får av försäkringshänsyn inte
spela match med oss utan att ha betalat din
medlems- och träningsavgift. 

2018 gäller medlemsavgift 200:- (familjemedlemsskap
500:-) plus träningsavgift 1 100:-.

#stattenaF04

Välkommen till Stattena-laget för tjejer födda 2004!

För att bli medlem i Stattena ska vi ha dina uppgifter:
* personnummer
* namn och adress
* ev epost & telefon
* målsmans namn, adress, epost och telefon.

Dessutom behöver vi få information om du har allergier
eller annat som kan vara bra att veta för oss.

Skicka till din tränare eller till kansli@stattenaif.se


