
       

 

SOLBERGA BOLLPLAN, LERKROGSVÄGEN 30 

Hemsida: www.solbergabk.se. 

E-post: info@solbergabk.se 
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ 

Maj 2022 
Informationsbrev Nr 5–2022 

Solberga BK P2010 
Nu har vi redan spelat två oerhört väl genomförda 

matcher i S:t Eriks-cupen ☺. 

I din hand har du P10’s femte månadsplan, tanken 

är att, framför allt ni killar skall bli mer delaktiga i 

er fotbollsplanering. 

 

Träningstid 
Alla ska vara ombytta och klara så att vi kan börja 

träningen på utsatt tid, 17.00-18.30. 

Solberga bollplan (SBP) 

Jobba med flåset mellan träningarna 

Nu börjar i verkligen få utdelning på plan gällande 

spelet. Viktigt att vi även orkar spela hela 

matcherna också så stoppa gärna in lite jogging när 

ni kan.  

Träningskläder tips! 

Packa och ställ fram väskan med träningskläder 

och skor ni ska ha på träningen dagen innan. 

Ni ska ha träningskläder för utomhusträning och 

joggingskor, fotbollsskor och benskydd samt: 

Sjuk/förhinder 
Ni måste alltid meddela oss när ni inte kan träna, 

detta för att vi tränare skall kunna planera 

träningen. 

Trivselaktivitet 
Vi ska försöka få se AIK Allsvenska fotbollslagets 

träning 26 maj. Återkommer. Om inte, blir det FIFA 

turnering 27 maj. 

Kostutbildning 

Vi planerar en kostutbildning för killarna 

i mån av ork och tid. Mer information kommer. 

 

 

 

 

V.18  

Måndag 2 Träning 17.00-18.30 SBP 
Tisdag 3 Grattis FRANS på födelsedagen 

Onsdag 4 Träning 17.00-18.30 SBP 

Torsdag 5  

Fredag 6  

Lördag 7 MATCH Solberga BK - Älta IF 

Söndag 8  

V.19  

Måndag 9 Träning 17.00-18.30 SBP 

Tisdag 10  

Onsdag 11 Träning 17.00-18.30 SBP 

Torsdag 12  

Fredag 13  

Lördag 14 MATCH Ingarö IF - Solberga BK  

Söndag 15  

V.20  

Måndag 16 Träning 17.00-18.30 SBP 

Tisdag 17  

Onsdag 18 Träning 17.00-18.30 SBP 

Torsdag 19 Grattis JAN på födelsedagen 

Fredag 20  

Lördag 21 MATCH Solberga BK  - Segeltorps IF 

Söndag 22  

V.21  

Måndag 23 Träning 17.00-18.30 SBP 

Tisdag 24  

Onsdag 25 Träning 17.00-18.30 SBP 

Torsdag 26 Kristi himmelsfärdsdag LOV 
Ev Trivselaktivitet  

Fredag 27 Ev Trivselaktivitet (LOV) 

Lördag 28  

Söndag 29  

V.22  

Måndag 30 Träning 17.00-18.30 SBP 

Tisdag 31  

Onsdag 1 Träning 17.00-18.30 SBP 
 

 

Sätt gärna upp månadsplanen på kylskåpet! 

Besök vår hemsida för senaste nytt från laget 😊 

https://www.solbergabk.se/start/?ID=221442 

Facebook 

www.facebook.com/groups/115944385651823 

Twitter https://twitter.com/p10_sbk 

Instagram @sbk_p10 
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Träningsstruktur och planering 

Vi ledare har tagit fram ett ”träningsskelett” – en 

struktur och koncept kan man säga för hur 

träningarna ska läggas upp och struktureras, i alla 

fall under 2022. För att skapa trygghet och 

tydlighet för både spelare och tränare.  

Utöver detta kommer vi att försöka jobba med ett 

rullande schema på träningar under våren för att 

killarna ska få en chans på att lära sig övningarna 

och på så vis kunna stega sina kunskaper ju mer vi 

övar. Just nu har vi ungefär 3 olika träningar som vi 

kommer att varva. 

Ett av våra fokusområden kommer fortsatt vara 

P10´s ryggrad- Där vi kommer väva in en dialog 

med fokus på 1 eller 2 områden vid respektive 

träning, och koppla det om möjligt direkt till 

beteenden under träningen.  

För den som vill titta på skelettet och 

träningsplanering så ligger det på vår lagsida.  

Kommunikation med spelarna  
Vi har provat att kommunicera med spelarna via 

snapchat där David skapat en mötesplats, nu har vi 

ledare skapat ett snapchat kontor.  

 

sbkp2010 

 

 

 

Min fotboll 
Här kommer en länk för att bli en del av vårt lag 

Solberga BK P10, i Min Fotboll-appen. Där kan vi 

alla fota, filma, heja och rapportera live från våra 

träningar och matcher. Skaffa Min Fotboll och sprid 

vidare till alla du tror kan vilja följa och heja fram 

vårt lag! 

https://minfotboll.app.link/TNgEy8AWCpb 
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