VI SÖKER FLER ENGAGERADE FÖRÄLDRAR!
EN NYCKELROLL I EN BRA VERKSAMHET,
HJÄLP OSS ATT BLI ÄNNU BÄTTRE!
Det är mycket arbete kring ett basketlag och för att det ska fungera på
bästa sätt är stöd från lagföräldrar/lagledare ovärderligt för coacher och
spelare. Det är viktigt att ha en eller flera lagföräldrar/lagledare insatta i
lagets rutiner. Det ger en kontinuerlig stabilitet och ett stöd för nya
spelare, föräldrar och tränare, men också i den vardagliga
verksamheten. Som lagföräldrar/lagledare har du privilegiet att var en
del av laget, och få ta del många skratt och minnen.

HÄR FÖLJER FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föräldrar-närvaro på träningarna för att stötta vid behov, t.ex.
någon gör sig illa, då kan föräldrarna trösta.
Skapa rullande schema på föräldranärvaro på alla träningar.
Vara en ”förlängd arm” till coachen.
Coacha/leda laget vid Miniliga-matcher.
Kommunicera lag-specifik information.
Föra närvaro vid träning, match och övriga lagträffar.
Sammankalla och genomföra föräldramöten tillsammans med
coachen.
Informera om eventuella ändringar och nyheter från klubben.
Vid cuper, events, informera engagera lagets spelare/föräldrar
Fler engagerade föräldrar får mer gjort☺ Lagkassa, kafé,
sekretariat, samordna transport till bortamatcher, lagträffar osv.

Har du möjlighet att engagera dig lite mer?
Hör gärna av dig till: basket@fryshuset.se eller anmäl dig på:
www.fryshusetbasket.se/engagera-dig.html för att blir lagförälder.

UNGDOMSVERKSAMHET
SVERIGES STÖRSTA BASKETFAMILJ!
Fryshuset Basket är idag Sveriges i särklass största
basketförening med fler än 300 aktiva lag på alla nivåer,
och etablerad bredd- och elitverksamhet i varje
åldersgrupp.
MER ÄN EN BASKETFÖRENING
Vi driver en verksamhet där vi ser till varje individs bästa,
och strävar efter att skapa en miljö där alla som vill ska
kunna spela basket, samt utvecklas som spelare och
individ.
Vi fostrar elitspelare, både till landslag och de bästa
ligorna i världen, framtida ledare, och hjälper ungdomar
att hitta sin roll i samhället.
På Fryshuset har vi grundskola med basketinriktning
samt basketgymnasium.
Värdegrunden står för den handlingskraft som finns i
hela Fryshusets organisation, ”en starka övertygelse om att

KNATTEVERKSAMHET
Vår knatteverksamhet Söder Basket finns på Södermalm
samt i Södra Stockholm och består av:
BASKETSKOLA 3-6 ÅR
I basketskolan lägger vi grunden till ett livslångt
basketintresse. På ett lekfullt sätt lär vi barnen bollvana,
koordination och att samarbeta med andra barn.
BASKETLAG 7-12 ÅR
I våra basketlag ligger fokusen på att alla ska få spela
basket samt ta del av vår gemenskap och klubbkänsla.
Träningar och matcher har syftet att inspirera våra
basketspelare till att utvecklas, individuellt och som
grupp.
Målet med vår verksamhet är alltid att så många som
möjligt ska spela basket så länge som möjligt!
HITTA MER INFO PÅ SÖDERBASKET.SE!

all energi är positiv bara förutsättningar finns för att rikta den åt rätt
håll”.

Fryshuset Baskets Vision är att stå för den bästa och
mest attraktiva basketverksamheten i Norden, känd för
att använda idrott som verktyg för social utveckling.
HITTA MER INFO PÅ FRYSHUSETBASKET.SE!

FÖLJ #FRYSHUSETBASKET!

