2021-08-25

Till:
Berörda spelare
För kännedom:
Berörda föreningar

UTBILDNINGSLÄGER 4 F07, 11 SEPTEMBER 2021
Spelare enligt bifogad lista kallas till Utbildningsläger 4 i Sydost
den 11 september. Lägret arrangeras av Smålands Fotbollförbund i samarbete
med Ljungbyholms GoIF.
ANSVARIG FOTBOLLSUTVECKLARE
Lars Petersson, 070-6403669
PLATS
Fruskogsvallen, Fruskogsvägen, 38 830 Ljungbyholm
SAMLING
Lördag den 11 september kl. 09:00
AVSLUTNING
Lördag den 11 september ca kl.15:30
PROGRAM
Framgår i det bifogade kompendiet.
UTRUSTNING
1 st (märkt) fotboll i bra kvalité (storlek 5 enligt spelformerna), fotbollsskor,
benskydd, ev. benskyddstape, vattenflaska, gymnastikskor, träningskläder (dubbla
omg) samt personlig utrustning.
EKONOMI
300:-/spelare vilket inkluderar mat, praktik och teori. Vi fakturerar er förening –
glöm inte att kontrollera att det är ok med er förening. Vänligen informera också
din ledare senast 3 dagar efter att du erhållit denna kallelse. Ledarutbildningen är
kostnadsfri och finansieras av Projektstöd IF.
EV. ÅTERBUD
Lämnas senast den 5/9 till my.wallin@smalandsfotbollen.se. Ev. senare återbud
lämnas direkt till ansvarig Fotbollsutvecklare. Vid ej lämnat återbud enligt
instruktionerna fakturerar Smålands FF hela avgiften på 300:-.

'

ÖVRIGT
•

Önskemål om särskild kost, mediciner m.m. lämnas till
my.wallin@smalandsfotbollen.se senast 5/9 om det inte noterades vid
anmälan.

•

Spelaren har genom sin medverkan i ovanstående samling samtyckt till att
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör uppgifterna.

•

Detta evenemang kan komma att dokumenteras med film och foto. Bilder
och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att
informera om vår verksamhet, utbilda samt marknadsföra detta och
framtida aktiviteter för vår räkning. Om du vill få en bild eller film raderad
är du välkommen att kontakta undertecknad.

•

Efter lägret skickar vi ut en QR-kod som du som spelare och ledare
scannar. Vi är tacksamma om du tar dig tiden att fylla i utvärderingen. Ditt
svar är värdefullt för SmFF:s fortsatta utveckling av våra läger.

BILAGOR
•
•

Deltagare – anmälda spelare och ledare
Kompendiet med träningsinnehåll och schema för lägret

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:
My Wallin, tel 036-34 54 56 alt. my.wallin@smalandsfotbollen.se

Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
My Wallin

'

DELTAGARLISTA – spelare
Förening
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Hossmo BK
Hossmo BK
Hossmo BK
Hossmo BK
Hossmo BK
Ljungbyholms GOIF
Ljungbyholms GOIF
Ljungbyholms GOIF
Möre BK
Tvärskogs IF

Förnamn
Najma
Vendela
Sanna
Maja
Maja
Marlene
Embla
Vera
Julia
Elin
My
Julia
Julia
Viola
Helny
Tilda

Efternamn
Ahmed Mahamud
Alm
Bremer
Edberg
Gustavsson
Lennartsson
Lamell Sjögren
Laneborg
Nilsson
Wändesjö
Åsenius
Olsson
Olsson
Rosengren
Ottosson
Augustine

DELTAGARLISTA – ledare
Emmaboda IS
Emmaboda IS

'

Jonas
Bremer
Andreas Lennartsson

