Stockholm Frame Fotboll - Nyhetsbrev 11 (Augusti 2022)

Äntligen säsongsstart!

Lördagen den 20 augusti drar vi igång träningarna. Samma plats och samma tid som
vanligt. Om du är osäker så kolla kalendern på hemsidan som är uppdaterad med
den senaste informationen:
https://www.laget.se/SthlmFrame/Event/Month
Väldigt kul att så många anmält sig till Göteborg Open i november. Vi ser ut att bli
en rejäl trupp och vi ser fram emot många roliga matcher. Dessutom kan du prova
på andra sporter och aktiviteter. Bland annat är Young Gamers på plats för att visa
upp e-sport. Mer om Young Gamers här: https://halland.rbu.se/young-gamers/
Under Göteborg Open är det också den stora festen med livebandet La Bazz och
temat för i år är “Regnbågen”. Mer information om Göteborg Open och hela
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programmet hittar du här:
http://www.goteborgopen.hemsida.eu/goteborg-open-2022/
Torsdagen den 11 augusti klockan 19.00 har vi ett digitalt lagmöte för föräldrar,
tränare och ledare. Mer information om det och hela mötesagendan nedan. Toppen
om så många som möjligt har möjlighet att delta. Har du några frågor som du vill att
vi ska ta upp på mötet? Mejla till framefotboll@gmail.com
Varmt välkommen till framefotbollsäsongen 2022/2023!
/Ledarna och tränarna i Stockholm Frame Fotboll

KONTAKT

Mejl: framefotboll@gmail.com
Klubbens hemsida: https://www.sthlmframefotboll.se
Lagets hemsida: https://www.laget.se/SthlmFrame

ÖVRIGA
TOPPHÄNDELSER

Nya overallen - beställ redan idag!
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Bild: Skiss på den nya overallen

Priset är 249 kronor styck och faktureras i samband med höstens träningsavgift.
Det finns ett fåtal sponsorplatser kvar på den nya overallen. Är det någon som
känner till någon som skulle vilja vara med på nya overallen - tveka inte att tipsa
på framefotboll@gmail.com. Tack!
Här är mått för att kunna välja rätt storlek:
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Beställ overallen genom att ange namn på spelare och storlek (storlekarna går
från 120 till 3XL) och mejla till framefotboll@gmail.com senast den 20 augusti.
Det är också möjligt för föräldrar, syskon eller andra som är intresserade att
beställa overallen. Det är samma pris = 249 kronor.
Välkommen med din beställning!

Fem höjdpunkter från förra säsongen
Säsongen 2021/2022 var händelserik med flera höjdpunkter för Stockholm Frame
Fotboll. Här är ett axplock:
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1. Första framefotbollsturneringen - När Sveriges första
framefotbollsturnering någonsin avgjordes under Göteborg Open 2021
möttes båda våra lag i finalen efter ett knallhårt gruppspel. Turneringen blev
en succé och arrangeras igen i höst. Se SVT:s reportage här:
https://www.svt.se/sport/lilla-sportspegeln/drommen-blev-sann-nar-sveri
ges-forsta-frame-fotbollsturnering-avgjordes
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2. Halloweenfesten och påskspecial - Svårt att avgöra om “Klä mumien” eller
“Äggracet” var populärast under säsongens tematräningar. Men kul var det!
Bilder från bägge tillfällena i bildarkivet:
https://www.laget.se/SthlmFrame/Picture
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3. ViLirare Football festival - Vi fick äran att visa upp oss, träffa en drös
legendariska fotbollslirare och köra prova på. Och fotbollskommentatorn
Niklas Holmgren visade sig ha riktigt hygglig frameteknik.
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4. 25 000 kronor i gåva från Kavlifonden - Vi fick ett härligt mejl från
Kavlifonden. Ur mejlet:
“I december hade vi en nomineringskampanj i butik och sociala medier där
konsument fick nominera organisationer. Er organisation har blivit utvald då
ni lokalt gör stor skillnad för barn och ungdomar
Ni kommer få 25,000 kr från Kavli fonden till er verksamhet.”

😊

Då vi är beroende av gåvor för att kunna hålla verksamheten igång och delta
på exempelvis frame fotbollsturneringar är alla gåvor välkomna. Vill du också
vara med och bidra? Läs mer om hur du kan stötta oss här:
https://www.laget.se/SthlmFrame/News/6588705/Stotta-Stockholm-Fram
e-Fotboll
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5. Filmer, handbok och framefotboll för fler - Vi har bidragit till projektet
“Frame Fotboll med idrottsskola” som drivs av parasportföreningen IFAH. Nu
finns bland annat en handbok i framefotboll, instruktionsfilmer med svensk,
arabisk och engelsk text och allt är samlat på denna sida:
https://framefotboll.se/
I skrivande stund finns framefotbollsverksamhet på nio olika platser i landet.
Hela listan hittar du här: https://framefotboll.se/spela-trana/

STOCKHOLM FRAME FOTBOLL I SOCIALA MEDIER
Facebook: https://www.facebook.com/framefotboll/
Instagram: https://www.instagram.com/framefotboll/

Mediearkivet
Du har väl inte missat vårt mediearkiv? Flera olika artiklar och reportage om oss
sorterat på årtal för tydlig överblick. In och kika här:
https://www.laget.se/SthlmFrame/Link
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Klubbmöte för föräldrar, tränare och
ledare torsdagen den 11 augusti
Kallelse till lagmöte för föräldrar, tränare och ledare i Stockholm Frame Fotboll
Torsdagen den 11 augusti klockan 19.00-20.15 på MS Teams (digitalt).
På mötesagendan
1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING – finns övriga
frågor (5 min)
2. KLUBBRESA TILL GÖTEBORG I NOVEMBER (10 min)
-Lägesrapport
-Ekonomi
3. PROFILKLÄDER: NYA OVERALLER OCH NYA MATCHTRÖJOR? (10 min)
-Lägesrapport
-Materialansvarig?
4. CROSSFIT-TRÄNING (10 min)
-Lägesrapport
-Önskningar om datum, tider och plats.
5. SPONSORER (10 min)
-Lägesrapport
6. ORGANISERING I FRAMTIDEN (10 min)
-Lägesrapport
7. ÖVRIGA FRÅGOR (10 min)
-Förråd i Skarpängsskolans bollhall där vi kan förvara våra bollar och träningssaker
mellan träningarna - vem krokar arm med BeO och för dialog med Täby kommun
och får detta att hända?
Välkomna!
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Länk till mötet finns i den interna facebookgruppen. Om du ej kommer åt
möteslänken där mejla i god tid innan mötet startar till framefotboll@gmail.com

Mer information om Teams-möten via denna länk:
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting

Stötta Stockholm Frame Fotboll
Stockholm Frame Fotboll är Sveriges första frame fotbollsklubb. Alla tränare och
ledare arbetar helt ideellt och hjälps, tillsammans med spelare, föräldrar och
andra frivilliga, åt för att skapa förutsättningar att spela frame fotboll. Vi är
beroende av gåvor och söker ständigt finansiering på olika sätt för att dels hålla
verksamheten igång och dels kunna delta på exempelvis frame
fotbollsturneringar. Vill du vara med och bidra? Det finns flera olika sätt att
stötta Stockholm Frame Fotboll. Här listar vi några av dem. Hoppas att du hittar
något som passar just dig:

Bli månadsgivare - Klicka här för att bli månadsgivare. Du bestämmer själv hur
mycket du vill stötta oss med månadsvis och bestämmer själv när du inte vill
vara månadsgivare längre.
Swisha en gåva - Här kan du kan swisha valfritt belopp (minst 50 sek) till oss:
https://insamling.laget.se/framefotboll/462/
Gilla, följ, dela, sprid och kommentera - Vi finns i sociala medier. Hjälp oss att
nå ut till ännu flera genom att gilla, följ, dela, kommentera och sprid våra inlägg.
Tillsammans växer vi och kan nå ut till ännu fler. Vi finns på Instagram och
Facebook:
Instagram
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Facebook
Sponsra - Inom Stockholm Frame Fotboll har vi tre olika nivåer för dig som önskar
sponsra föreningen. Här kan du få ditt namn, företag eller organisation, i ett riktigt
positivt sammanhang. Samtidigt är du med och bidrar till att vi kan hålla igång och
utveckla vår verksamhet. Här är en länk till en broschyr där du kan läsa mer om de
olika nivåerna vi erbjuder:
https://www.sthlmframefotboll.se/Document/Download/-1/9374149
Har du frågor och/eller funderingar - kontakta oss på framefotboll@gmail.com

Här intervjuer med några av dem som stöttar Stockholm Frame Fotboll:

Emmy Klint, Nordström Assistans “Föreningslivet är väldigt viktigt för alla”:
https://www.sthlmframefotboll.se/News/6686888/-Foreningslivet-ar-valdigt-vikt
igt-for-allaBosse Petersson. ViLirare “Ett nationellt ligaspel - Framesvenskan!”
https://www.sthlmframefotboll.se/News/6603766/-Ett-nationellt-ligaspel-Frame
svenskan-

Camilla Olsson, Hugos Stiftelse “Att umgås och utvecklas i en grupp är otroligt
viktigt”:
https://www.sthlmframefotboll.se/News/6605394/-Att-umgas-och-utvecklas-i-e
n-grupp-ar-otroligt-viktigt-

Tränings- och medlemsavgifter 2022
Alla spelare behöver årligen betala en medlemsavgift till Täby IS Parasport (som
bland annat ordnar träningsanläggning). I detta ingår även en försäkring.
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Medlemsavgiften till Täby IS Parasport är på 200 kronor per år. Faktura för
medlemsavgift 2022 kommer att skickas ut. Kolla gärna att du har korrekta
adressuppgifter på laget-sidan.

💰💰💰
Träningsavgiften är i dagsläget på 300 kronor per termin. Den gäller även för Race
Running träning som är de de flesta lördagar mellan klockan 14.00-16.00 då det inte
är frame fotboll. Mer information:
https://idrottonline.se/TabyISParasportklubb-Parasport/racerunningframefootbal
l
Faktura för träningsavgiften kommer per brev eller mejl i slutet av året. Har du
frågor eller funderingar, mejla: framefotboll@gmail.com

PRENUMERERA/AVPRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET
Mejla till: framefotboll@gmail.com
Skriv: “Prenumerera” eller om så önskas “Avprenumerera” i ämnesraden
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Värvningsaffisch

På träningarna har vi delat ut de nya snygga trycksakerna. Vi är mycket
tacksamma för all spridning av dessa affischer och informationskort. Ta med till
sjukgymnasten, arbetsterapeuten, move and walk träningen, sätt upp på
sjukhuset, OLMED, habiliteringscentrum eller annat ställe som du tror på. Vi har
rejält så tveka inte att sprida. Vill du själv skriva ut och sprida kan du ladda hem
affischen här:
https://drive.google.com/drive/folders/1K3pGplJOLtV3k8sP4vX7MZaHswZIplw
y?usp=sharing

STOCKHOLM FRAME FOTBOLL I SOCIALA MEDIER
Facebook: https://www.facebook.com/framefotboll/
Instagram: https://www.instagram.com/framefotboll/
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KONTAKT

Mejl: framefotboll@gmail.com
Klubbens hemsida: https://www.sthlmframefotboll.se
Lagets hemsida: https://www.laget.se/SthlmFrame

Vill du gå tränarutbildning?
Täby IS Parasport har möjlighet att i samarbete med bland andra SISU ordna
tränarutbildningar. Läs mer här:
http://www.stff.se/utbildning-och-utveckling/tranarutbildning/
Den första kursen, Tränarutbildning C, ger en grundläggande förståelse för fotbollen i
Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har. Även deltagare utan bakgrund i fotbollen
är välkomna till denna kurs. Ledarskap och kommunikation med barn står i centrum, men
också vägledning för att genomföra roliga, lärande och lekfulla träningspass.
Om intresse finns - mejla framefotboll@gmail.com för mer information.

Tidigare Nyhetsbrev
Du hittar alla tidigare nyhetsbrev via denna länk:
https://www.laget.se/SthlmFrame/Document (klicka “Nyhetsbrev”)
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KONTAKT

Mejl: framefotboll@gmail.com
Klubbens hemsida: https://www.sthlmframefotboll.se
Lagets hemsida: https://www.laget.se/SthlmFrame

SOCIALA MEDIER
Facebook: https://www.facebook.com/framefotboll/
Instagram: https://www.instagram.com/framefotboll/
Intern sluten facebookgrupp (för föräldrar, spelare, ledare och tränare):
https://www.facebook.com/groups/framefotbollsthlm/
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