Verksamhetsberättelse för barngrupp födda 06-07 (år 2015)
I denna grupp ingår 28 härliga barn och på träningarna är vi vanligtvis mellan 20-25st. Endast fem
stycken är pojkar vilket gör att gruppen till största del är flickor. Åldersspannet är från en som är född
2004 till några stycken som är födda 2009, men huvuddelen är födda 2006 till 2008.
Tränare är Joakim Carlsson (började under våren 2015 och som har en dotter i gruppen), Malin
Ramnevall (som startade upp gruppen 2014 och vars kunskap och erfarenhet är av stor betydelse för
gruppen) och Magnus Martinsson (började under sommaren 2015 och som har en dotter i gruppen).
Vid tillfällen har vi även tagit hjälp av hjälptränare i form av äldre aktiva vilket har varit mycket
uppskattat av både oss och barnen.
Den stora gruppen till trots samt ett relativt stort åldersspann så har vi haft ett mycket givande och
framförallt roligt år. Vi har blandat lekar med olika friidrottsgrenar och genom övningar arbetat med
att barnen skall utvecklas och uppskatta friidrott. Och glädjen hos barnen går inte att missta på vilket
också har lett till en stor uppslutning och en bra gruppdynamik. Och dessutom har de visat stort
intresse för att utvecklas vilket även resulterat i fina prestationer på de tävlingar som flera av dem
har deltagit i.
Vi har arbetat med motorik, snabbhet, styrka och teknik på ett lekfullt sätt och har under året även
försökt att se på individ nivå. Vi tycker att det är viktigt att alla barn uppmärksammas och får
feedback för att utvecklas även om gruppen är stor. På grund av gruppens storlek så är det
nödvändigt att vi i möjligaste mån är tre tränare.
Vi ser fram emot 2016 och tror att fler av barnen i år kommer att delta i de tävlingar som finns.
Joakim Carlsson
Falkenberg, 2016-02-09

Bild från avslutningen i december med julfika

