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Ett härligt fotbollsår för P10

P10 har haft ett härligt fotbollsår där vi spelat 
7-manna och även så smått börjat introducera 
9-manna fotboll genom träningsmatcher, fot-
bollscup samt vårt utbyte med P09. 

Vi har ett bra samarbete med Vellinge IF och 
BK Höllviken där vi hjälps åt att arrangera trä-
ningsmatcher för killarnas utveckling.

Idag är vi 25 lirare i truppen, som gärna spe-
lar match samt har hög träningsnärvaro.  Med 
denna grund ser vi fram emot att kunna ställa 
upp med två 9-mannalag i vinter/vår.  

Målvakt och utespelare
Tidigare har vi oftast turats om att vakta må-
len på våra matcher, men nu under hösten 
har några av spelarna visat intresse för att ut-
vecklas som målvakt. Det har varit uppskattat 
att klubben samtidigt kunnat erbjuda extra 
målvaktsträning under hösten. Vårt mål är att 
man även i fortsättningen ska ha möjlighet 
att både spela ute samt vara målvakt. Vi tror 
att detta kommer utveckla spelaren såväl som 
truppen.

Äntligen cupspel 
Föregående år att varit roliga, men på grund 
av pandemin ställdes alla våra planerade  
cuper in. När vi startade detta året var det hög 
prioritet att få till en övernattningscup med 
hela laget. Vi valde att åka till Habocupen  
utanför Jönköping i början av juli där vi ställde 
upp med två 7-manna lag. Vädret var på vår 
sida under helgen samt att närheten till allt 
gjorde att våra två lag kunde heja och um-
gås mellan matcherna. Att åka till en mindre 
cup där allt ligger på promenadavstånd  
underlättar när man åker med flera lag.  

Vi hade en fantastisk helg tillsammans med 
killarna som fylldes med glädje, fantastisk fot-
boll, gemenskap, spontanfotboll, pizzakväll, 
insjöbad, hopptorn samt luftmadrasser av lite 
olika kvalitet. En av höjdpunkterna på turen 
var när hela truppen åkte till Mullsjö för att 
bada och hoppa från hopptornet.  En härlig 
kontrast  till våra långgrunda stränder i Skanör 
Falsterbo. 

Med denna positiva erfarenhet kommer vi 
att boka in någon rolig flerdagars cup även 
nästa år.  Vi har redan vinterkalendern bokad 
med ett antal cuper, allt från 9-manna cup 
till olika Futsalcuper. Tidigare under året 
har våra lag lirat Häljarpscupen, Möllevalls- 
cupen samt Tårnby Cup.  
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Tårnbys Sommer Cup
Några av våra spelare fick möjlighet att delta 
i Tårnbys Sommer Cup.  Att åka till Danmark 
samt att få testa att spela 8-manna på stor 
plan gjorde det hela lite extra spännande. 
Killarna gick obesegrade genom hela grupp-
spelet och i finalen besegrades hemmalaget 
Tårnby med 1–0. Tror vi alla fick mersmak av 
att få tävla på riktigt nästa år.

Några av våra killar har även nappat på att ut-
bilda sig och döma matcher under året. En bra 
erfarenhet där man får möjlighet att använda 
sin kunskap och döma yngre åldersklasser. 

Nu väntar en intensiv fotbollshöst/vinter med 
träningar, inomhuscuper, 9-manna cup samt 
vintermästerskapet där vi kommer ställa upp 
med två 9-manna lag.  Vi tränare ser verkli-
gen fram emot att fortsätta träna, peppa och 
coacha dessa grabbar. Ett fantastiskt gäng 
både på och utanför planen.

Tränarna

♥  UTVECKLANDE
      Vi utmanar och utbildar, på och utanför planen.

♥  EN GEMENSKAP
      Laget före jaget. Klubben före laget.

♥  GLÄDJEFYLLT
      Vi ger allt, för att bli bättre och ha kul.

En utvecklande och 
glädjefylld gemenskap 
med hjärtat som grund.


