
Bifogat finner information kopplat till träningstiderna avseende försäsongen 2022 som börjar gälla 

från och med årsskiftet. För att se era träningstider och vilka lag ni delar plan med, se bifogad Excel fil 

i nyheten på hemsidan under ledarfliken. Vänligen lägg in era träningstider i era kalendrar och även 

om ni har några planerade uppehåll. Hojta till om ni behöver hjälp.  
 

På söndagar fr.o.m. 9/1 har en annan förening bokat halvplan mellan 10:30 – 12:00. Det betyder att 

P2011 och F2011 delar på en halvplan. Vi har några få tider på andra konstgräsplaner som är lediga, 

vänligen mejla (marcelo@astrio.nu) om detta är av intresse. Dock senast torsdag 23/12 eftersom vi 

behöver lämna tillbaka tiderna om de inte ska nyttjas utav oss.  

För er information så är konstgräset bokat av HBK:s herrar för match på följande datum och tider, 

vilket innebär att våra träningar på dessa datum och tider utgår:  

•  Lördag 22/1 kl. 10:00-15:00  

•  Lördag 29/1 kl. 10:00-15:00  

•  Lördag 19/3 kl. 10:00-15:00  

 

Detsamma gäller på följande datum och tider då vårt herrlag också spelar träningsmatcher:  

•  Onsdag 9/2 kl. 17:30-20:00, träningsmatch mot Varbergs BoIS U21  

•  Torsdag 17/2 kl. 17:00-19:30, träningsmatch mot IS Halmia  

•  Onsdag 9/3, kl. 17:00-19:30, träningsmatch mot Halmstads BK U21  

 

Nyckel till belysningen kommer att hänga i bollförrådet bland övriga nycklar. Det är väldigt viktigt att 

denna nyckel hängs tillbaka om man tar med den ut. Samt att man som sista lag ser till att släcka efter 

sig.  

 

En förutsättning för att träna på Söndrums IP:s konstgräs är att vi delar planen med övriga lag i 

föreningen. Nedan har ni exempel på hur en planuppdelning kan se ut om man är tre eller fyra lag 

under träningstiden, vänligen planera era träningar utefter detta. Första laget från vänster i Excel-filen 

har del 1, denna del är placerad vid ingången. Andra laget från vänster tränar på del 2 osv (ex onsdag, 

P2010 del 1, F2010, del 2, P2009 del 3, F2011 del 4). Vi arbetar för att lösa så många målburar som 

möjligt till konstgräset, målburarna tillhör kommunen och deras utgångspunkt är att det max ska vara 

4st 11mot11 mål samt 4st 7mot7 mål på varje konstgräsplan. Önskat läge är att vi kan ha 6st 11mot11 

mål samt 8st 7mot7 mål. Vi vill visa kommunen att vi kan hantera detta på Söndrums konstgräsplan 

och det är av största vikt att vi ställer undan målen på asfaltsytorna på respektive kortsida när ni har 

tränat färdigt. Vad gäller 3mot3 målen kan dessa stå mot staketet på långsidorna. 
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