Norrbottens
Fotbollsförbund
Hej Fotbollskollegor!
Som DFK för Norrbottenslänslag för pojkar födda 01 så vill vi skicka ut en kort
information till er ledare.
Vi vet att vi har ett svårt jobb framför oss och att vi är beroende av er klubbledare för
att kunna göra det så bra som möjligt.
Under första året av Länslagsresan kommer vi ha zonläger, förberedande elitläger
samt elitläger i Alvik. Efter detta kommer vi ta ut en första länslagstrupp troligtvis i
slutet på september/oktober 2015.
På det andra året så åker man till Svenskafotbollsförbundets elitläger i Junsele och
Halmstad. På dessa läger så bestämmer Svenska fotbollsförbundet antalet spelare
som får vara med (16 + 2).
Som avslutning spelar man Cup Byggnads som är en utslagsturnering för alla länslag
i Sverige där finalen spelas på elitpojklägret i Halmstad.
Vis av erfarenheterna från länslag med P98 så vet vi att spelarna utvecklas väldigt
olika under dessa år. För P98 fick 78 utespelare och 8 stycken målvakter chansen att
vara på länslagsläger under tre år.
För att kunna uppmärksamma de spelare som ni tycker är värda en chans i ett
länslag så vill vi att ni hör av er till oss. Det är ni som träffar spelarna under deras
vardagliga träning och det är ni som ser deras passion och vilja att bli så bra
fotbollsspelare som möjligt.
Vi vill även betona att vara med i ett länslag inte är någon garanti för att man blir en
elitspelare. Det är den träningen man gör i ens klubblag som är avgörande för hur
mycket man kan utvecklas som spelare. Som spelare är man ALDRIG ”bofast” eller
inte aktuell från ett länslag i Norrbotten. Vi håller alltid dörren öppen för de som
utvecklas.
Om ni har övriga frågor så tveka inte att höra av er!

Fotbollshälsningar:
Andreas Johansson
070-686 40 40
Andreas.johansson@skol.lulea.se
Postadress

Telefon

Kronan A3b
974 42 LULEÅ

0920-43 44 95
0920-43 42 20 Malte Olsson
0920-43 42 21 Johan Kalin
0920-43 42 22 Roger Sjöström

Fax

Mats Lannerblad
070-323 69 28
lannerblad@mail.se
Bankgiro
622-2988

E-post
namn.efternamn@norrbottensff.bd.se
Hemsida
www.svenskfotboll.se/norrbotten

