DALSLANDS FOTBOLLFÖRBUND
2017-04-13

Till
Dalslands Fotbollsföreningar

Inbjudan till STARTLÄGER för pojkar födda 2003
13/5-17 och 21/5-17
Härmed inbjuds Du, pojk som är född 2003 och som är intresserad, ambitiös och motiverad till att
deltaga i distriktslag i Dalsland.
Vi bjuder också in ledare och föräldrar till samlingen för information om verksamheten.
OBS! Varje förening som anmäler en eller flera spelare skall också skicka med minst en ledare.
Plats:

Tössevallen. Tösse

Tid:

Lördag 13/5-17
kl. 09:30 – 15:30
Söndag 21/5-17
kl. 09:30 – 15:30
Kan Du bara en av dagarna? Det är ok men ange det vid anmälan.

Hålltider:

09:30
09:45
10:30
12:00
14:00
15:300

Utrustning:

Träningskläder för 2 pass på gräs, benskydd, vattenflaska, 1 st. 5:ans fotboll per deltagare.
Papper och penna..

Kostnad:

300:- per deltagare och dag (lunch ingår). Avgiften faktureras föreningen.

OBS!:

Varje förening som anmäler spelare skall skicka med minst en ledare på samlingarna.
Ledaren skall vara med som hjälpinstruktör samt deltaga på informationsmötet.

Anmälan:

Anmälan är bindande och skall vara oss tillhanda senast 8/5-17. Anmälan skall ske
via telefon 0530-10181 eller dalslandsff@telia.com. Om spelaren är målvakt så vill
vi att du antecknar detta på anmälan.
Är det någon spelare som kräver speciell kost så vill vi att du meddelar detta och även
informerar om vad spelaren kan äta.

Övrigt:

Informationsträff för ledare och föräldrar i samband med samlingen. Se separat inbjudan
Träffen börjar kl. 13:00.

Frågor:

Dalslands FF:s Kansli

Samling, anmälan och ombyte
Information för spelare
Träning
Lunch
Träning
Avslutning

Tel. 0530 – 101 81

DALSLANDS FOTBOLLFÖRBUND
2017-04-13

Dalslands fotbollsföreningar
Ledare och föräldrar till pojkar 14 år.

INFORMATIONSTRÄFF
FÖR LEDARE OCH FÖRÄLDRAR
Härmed inbjuds ledare och föräldrar till en informationsträff gällande
distriktlagsverksamheten i samband med startlägren för pojkar födda
2003. Ansavarig i Dalslands FF och Riskinstruktörer från Svenska FF
håller i informationen.

Pojkar:

Tössevallen,
Tösse Lördag
13/5-17 kl. 13.00
Söndag 21/5-17
kl. 13.00

Anmälan: Skall ske via telefon 0530-10181 eller dalslandsff@telia.com
senast den 8/5-17.

Med vänlig hälsning
DALSLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Fotbollsutvecklingsutskottet
Brittmarie Prim

