2021-09-29

Till:
Berörda spelare
För kännedom:
Berörda föreningar
Kontaktpersoner F06

UTVECKLINGSLÄGER SYD POJKAR FÖDDA 06
I RONNEBY 14-17 OKTOBER 2021
Följande spelare kallas:
Gislaveds IS
Gislaveds IS
Gislaveds IS
Gislaveds IS
IF Haga
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Ljungby IF
Markaryds IF
Oskarshamns AIK
Räppe GoIF
Waggeryds IK
Älmhults IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF

'

Linus Soininen Barvö
Wille Riisgaard
August Svensson
Felix Liljedahl
Daniel Bengtsson
Melvin Ek
Amel Aganbegovic
Max Carleson
Marcus Lindberg
Christian Azizsson
Carlos Malki
Hjalmar Åberg
Linus Braun
Hannes Hagman
Gustav Fälth
Zakarias Råvik
Lucas Eliasson
Filip Strandberg
Liam Boe Presteng
Moustafa Azizi

Följande spelare är reserver och kan kallas in med kort varsel:
Färjestadens GoIF
IF Haga
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Lindås-Långasjö FF
Räppe GoIF
Växjö Norra IF
Östers IF

'

Anton Boström
Albin Öjeheim
Robin Calan
Axel Edgren
Alvin Kuljuh
Max von Sivers
Melker Höckert
Herman Håkansson

DISTRIKTSFÖRBUNDSKAPTENER
Johan Lassus, 073-1514212
Joel Lundberg, 073-8114177
Andreas Sandberg, 070-5292202
SPELARUTBILDARE
Mikael Lundström, 073–9459928
PLATS
Ronneby Brunn, Reddvägen 2, 372 73 Ronneby
SAMLING
Torsdag den 14 oktober enl. resplan nedan.
AVSLUTNING
Söndag den 17 oktober ca. kl.13.30 efter lunch och enl. omvänd resplan nedan.
PROGRAM
Preliminärt program bifogas – bilaga 1.
RESPLAN
16.00
16.50
17.50
18.50
20.00
•
•

Avresa MAX Jordbron, Jönköping
Avresa Bredasten, Värnamo
Avresa Scandic Hejaregatan, Växjö
Avresa OKQ8, Emmaboda
Ankomst Ronneby Brunn

Hemresor sker enl. omvänd resplan.
Ange var du stiger på bussen när du bekräftar din medverkan.

UTRUSTNING
Fotbollsskor för natur- och konstgräs, benskydd, ev. benskyddstejp, vattenflaska
(tydligt uppmärkt med ditt namn), gymnastikskor, träningskläder,
giltig id-handling samt personlig utrustning.
Du kommer att få låna SmFF-kläder (1 t-shirt, 1 par shorts, 1 overall) som du ska
ansvara för under hela lägret och lämna tillbaka innan avresan från Ronneby. Du
har själv ansvar för att kläderna återlämnas i samma skick som när du kvitterade
ut dessa. Skada eller förlust på grund av oaktsamhet debiteras dig.
EKONOMI
2000:-/spelare vilket inkluderar utbildning, bussresa tur och retur, resor på plats,
logi och helpension. 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.

'

KLARTECKEN/ÅTERBUD
Bekräfta att du kan vara med genom att fylla i detta formulär:
https://forms.office.com/r/LySFjNJ0Nh senast den 4 oktober.
Är du skadad, sjuk eller har annat förhinder kontaktar du omgående DFK, även
efter den 4 oktober. I dessa tider är det extra viktigt att du vid minsta symtom
som tyder på sjukdom inte kommer på lägret.
SJÄLVSKATTNING
För att säkerställa att deltagare kommer friska kommer vi använda oss av
självskattning innan och under lägret. Det är frågor om ditt hälsotillstånd kopplat
till covid-19-symptom som ska besvaras. Frågorna ska du svara på dagen innan
lägret, på morgonen samlingsdagen (innan du träffar gruppen) och sedan varje
morgon innan frukost under lägerdagarna.
De uppgifter som samlas in behandlas endast i syfte att säkerställa att alla
deltagare är symptomfria under lägret för att kunna genomföra lägret på ett så
smittsäkert sätt som möjligt med hänsyn till coronapandemin. Efter genomfört
läger kommer dessa uppgifter att raderas. Det är viktigt att din målsman tar del av
denna information innan lägret.
Klicka här för att komma till självskattningen.
MEDICINSK INFORMATION
• Mediciner/doping: För dig som deltar på lägret gäller – liksom inom all
idrott – att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av
dopingklassade läkemedel. Vilka läkemedel som är dopingklassade
framgår av den Röd-Gröna Listan som finns på Antidoping Sveriges
hemsida, www.antidoping.se.
Om du äter något läkemedel/medicin behöver du gå in och titta i ”Rödgröna listan” för att försäkra dig om att den inte är dopingklassad. Om
den är det tar du och din målsman en kontakt med din läkare och rådgör
om det finns alternativ till den medicinen du har.

'

•

Det är mycket viktigt att du kommer frisk och oskadad.
Har du varit sjuk eller skadad måste du ha kunnat tränat/spelat match
regelbundet innan lägret startar. Vid konstaterad covid-19 ska du ha varit
frisk en vecka innan återgång i fysik aktivitet. Om du inte kunnat träna
regelbundet, måste du kontakta någon av DFK och diskutera din
medverkan eller lämna återbud.

•

Tänk på! - lägret i Ronneby innebär många aktiviteter på få dagar, därför
rekommenderar vi en träning med lätt belastning dagen innan samling
samt att ni vilar helt dagen efter lägret.

•

På lägret finns fysioterapeut på plats samt läkare/sjuksköterska att
kontakta vid behov.

ANPASSNINGAR COVID-19
• Kontakta någon av DFK och diskutera din medverkan om någon du bor
med eller någon du varit i kontakt med har konstaterad covid-19 eller
väntar på provsvar. Kontakta oss även om du misstänker att du på annat
sätt blir utsatt för risk för smitta innan lägret. Läs också på
Folkhälsomyndighetens hemsida vilka riktlinjer som gäller om t ex
hemkarantän och utlandsresa.
•

Bilaga 2 ”Hygienrutiner corona 2021” innehållande allmänna råd t ex
sjukdomar, hygien, distansering e t c. Läs igenom denna noggrant
tillsammans med målsman.

ÖVRIGT
• Personuppgiftshantering/GDPR
Spelares och ledares personuppgifter kommer behandlas i samband med
lägret. För mer information om denna personuppgiftshantering, se
www.svenskfotboll.se/personuppgifter.
De personuppgifter som samlas in på målsmän/anhöriga behandlas
endast för att upprätta kontakt vid en eventuell krissituation. Efter
genomfört läger kommer dessa personuppgifter att raderas.
Under lägret kommer det tas foton och filmas och det kommer bl a att
användas i utbildningssyfte i samband med lägret, men kan även, i delar
eller sin helhet, komma att läggas upp på distriktens/SvFFs hemsidor eller
sociala medier och kan även komma användas t ex i utbildningsmateriel,
publicering i tidningar e t c.
Utvecklingslägret är en aktivitet i SvFFs verksamhet, där fotografering,
filmupptagning och annan dokumentation av spelare är en del av
verksamheten. Om någon av er har önskemål avseende att undvika
fotografering e t c under lägret ber vi er kontakta en ledare i ditt lag innan
lägret startar. SvFF/organisationen för lägret kan dock inte garantera att
ni inte kommer att vara med på bild eller film, men kan försöka
tillmötesgå eventuella önskemål i den mån det är möjligt.
•

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.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta någon av
distriktsförbundskaptenerna eller Johanna Karlsson, tel 036-34 54 51 alt.
johanna.karlsson@smalandsfotbollen.se

'

BILAGOR
•
•

Prel. program
Hygienrutiner Corona 2021

Lycka till!
Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Johanna Karlsson

'

