
Välkommen till Lunds BK P08!
Vi är ett stort, glatt gäng på runt 60 spelare! Vår absoluta målsättning är att alla skall trivas, ha
roligt och få så bra fotbollsutbildning som möjligt. Lunds BK är en certifierad ungdomsakademi
med målsättningen att ge bästa utbildningen i Skåne.

På vår laghemsida finns all info, såsom nyheter, kalender, truppen, matchkläder, ledarnas
telefonnummer, etc:

http://www.lundsbk.se/start/?ID=121390

All viktig information skickas ut via mejl, antingen står infon direkt i mejlet, eller så länkar det till
en nyhet på vår laghemsida!

Laget har ett eget instagram konto, där det publiceras lite bilder/videos från saker som händer:

https://www.instagram.com/lundsbk_p08/

Vill man inte medverka på bilder på instagram eller i övriga sammanhang så meddela oss!

Under vår- och höstsäsongerna har vi lag som spelar i seriespel och på vintern spelar vi i
vinterserierna, vilket innebär att man blir kallad till att spela matcher på helgerna. Det är viktigt
att man sköter sina kallelser och svarar i tid ifall man kan spela eller ej. Kallelserna skickas ut
via mail, men det enklaste sättet att överblicka sina matcher är att ladda ner “Sport Admins
Medlemsapp”, som finns på App Store och Google Play. Vi försöker att spela en hel del cuper,
stora som små och det blir alltid minst en större övernattningscup varje sommar.

Vi förutsätter att spelarna kommer förberedda och med rätt inställning till all verksamhet, såsom
träningar, matcher, cuper, etc. Man följer truppens ledord och är med för att ha roligt och
utveckla sig! Lärande, koncentration, ansträngning och förberedelse värdesätter vi och försöker
utveckla hos spelarna.

Vi har inga kallelser för träning, missar man en enstaka träning så behöver man inte meddela
det, men ifall spelaren är sjuk/skadad eller av annan anledning är borta längre tid så meddela till
huvudtränare via mail eller sms.

Det är bara att höra av sig ifall man har några frågor om verksamheten! Vi har också
föräldramöte minst en gång om året! Presentationen från senaste föräldramöte finns på:

http://www.lundsbk.se/dokument/?ID=121396

Hälsningar -  ledarna!
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