UtVecklingslägren 2018
Information/förberedelse

Solna 2018-05-02

Till
DFK, SU, mv-tränare, instruktörer
och lägerledning
För kännedom
Distriktsförbunden
SvFF: Fotbollsutvecklingsgruppen,
Landslag U23/Flick Elitavdelningen
Landslag U21/Pojk Elitavdelningen
Utbildning&Utvecklingsavdelningen

VARMT VÄLKOMNA TILL UTVECKLINGSLÄGREN 2018!
Flick: 24-29 juni
Pojk: 1-6 juli
Utvecklingslägren 2018 närmar sig och vi ser alla fram mot två härliga fotbollsveckor i Halmstad.
Inför lägren vill vi berätta lite om hur vi ska arbeta tillsammans. I detta häfte får du information om
arbetssätt för träningar och matcher samt information om praktiska frågor.

SYFTE
Lägren är en manifestation för svensk ungdomsfotboll. Syftet är i första hand att utbilda och stimulera
talangfulla spelare och ledare. Dessutom är det en start för ungdomslandslagsverksamheten.
Lägren bygger på ett samarbete mellan SvFFs ungdomsförbundskaptener (UFK), instruktörer,
mv-instruktörer och distriktens förbundskaptener (DFK), spelarutbildare (SU) och mv-tränare.

INNEHÅLL
Veckan består av träningar, matcher och teoripass för att utbilda ”hela fotbollsspelaren”.
För DFK, SU och mv-tränare genomförs även fortbildning som innebär mycket kontakt med SvFFs
instruktörer/mv-instruktörer.
Under veckan kommer UFK, instruktörer, mv-instruktörer, DFK, SU och mv-tränare tillsammans att
diskutera spelarens nivåer.

HISTORIK




1956 arrangerades det första Elitpojklägret i Malmahed i Malmköping och där var vi sedan fram till 1964.
Från 1965 och framåt är lägren förlagda i Halmstad.
1981 arrangerades det första Elitflicklägret som sedan dess varit förlagt i Halmstad.
2017 ändrades namnet till Utvecklingsläger.

FLICKLÄGRET
Pia Sundhage
UFK F15/03

Lilie Persson
Chef U23/Flick Elitavdelningen

POJKLÄGRET
Roger Franzén
UFK P15/03

Claes Eriksson
Chef U21/Pojk Elitavdelningen

Ulrika Forsberg
Projektledare flick-och pojklägret
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TRÄNINGAR
Fyra träningspass genomförs under lägren och träningstiden är 90 min.
(observera separat tidsprogram för målvakter på tisdagen).
Söndag och tisdag har ni tillgång till en planhalva (11-manna) och ett 11-mannamål.
Torsdag är uppdelad på två tillfällen, hälften av distrikten tränar förmiddag och hälften tränar
eftermiddag. Då har ni tillgång till en hel 11-mannaplan och två 11-mannamål. Notera att
målvaktsträningen sker på distriktets planhalva och mål, se vidare info på sid 5.
Spelarna ska ha fast numrering hela veckan. Numreringen på tränings- och matchtröja ska vara
samma.
DFK, SU och mv-tränare ansvarar för planering och genomförande av träningspassen. SvFFs
instruktörer finns med på planen och fortbildar/stöttar, men kommer inte att hålla i träningarna.
SvFF har tagit fram fyra träningsteman för respektive läger, se sid 5.


Planera träningarna efter lagets arbetssätt i anfall och/eller försvarsspel.



Planera träningarna och utnyttja de tränarresurser som finns tillgängliga på bästa sätt.
Spelaren ska få så bra förutsättningar för instruktion som möjligt.



Det ska finnas en tydlig ”röd tråd” genom varje träningspass utifrån respektive
träningstema.



Träningarna kan ha inslag av både isolerad och funktionell träning. Den isolerade
träningen kan finnas med i inledningen för att övergå i en mer funktionell, matchlik del.



Träningarna ska vara positionsanpassade. Spelarna ska få möjlighet att träna temat utifrån
sin position i laget. Alla spelare ska inte träna på samma detaljer. Utmana spelarens
individuella kunnande!



Målvaktsträning sker samtidigt som lagets träning och målvakterna får sin specialträning
med distriktets mv-tränare i inledningen av träningspassen. Notera att det endast blir en
inledning på tisdagens träningar eftersom det är specialträning med mv-fys den dagen, se
mer info på sidan 5. Ett brev med mer information om arbetssätt finns som en bilaga till
detta häfte.

Tidsprogram och träningsteman för lägren ska följas för att ge en bra utbildningssituation.
SvFF ser gärna att ni använder Fotbollsportalen, men det går även att rapportera i de filerna
som använts tidigare år (ppt el pdf som bifogas i mejlet).
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FÖRBEREDELSE
Spelarna ska vara fysiskt förberedda för att kunna genomföra lägrets samtliga träningar och matcher och
det är viktigt att de kommer skadefria, utvilade och friska
DFK, SU och mv-tränare ska planera fyra träningspass innan lägren och dessa ska mejlas till respektive
lägerinstruktör och mv-instruktör från SvFF. Instruktörerna tittar igenom övningarna och säkerställer
att utvalda träningsteman följs på ett bra sätt och återkopplar sedan till DFK. Använd de fyra
utbildningstillfällena innan för att prova era träningsprogram/övningar inför Utvecklingslägren.
Syftet med detta är att komma så väl förberedda som möjligt till lägren och för att kunna utnyttja tiden på
plats till genomförande. Träningsprogrammen kommer även att användas som underlag i fortbildningen
under veckan.
Senast 11 juni ska SvFFs lägerinstruktör ha fått tagit del av träningsplaneringarna (gäller både
flickor och pojkar). SvFF ser gärna att ni använder Fotbollsportalen, men det går även att

rapportera i de filerna som använts tidigare år (ppt el pdf), se bifogade filer i mejlet.
Flicklägret - Instruktörer

Instruktörsfördelningen blir klar vecka 22 och information kommer då att mejlas ut (gäller även för
målvaktsinstruktörerna).
Jonas Gradin, 070-658 00 63, jonas.gradin@svenskfotboll.se
Lotta Hellenberg, 076-868 51 96, lotta.hellenberg@svenskfotboll.se
Anders Johansson, 070-819 08 97, anders.johansson@svenskfotboll.se
Jörgen Johansson, 072-515 02 03, jorgen.johansson@svenskfotboll.se
Pernilla Karlsson, 072-515 01 81, pernilla.karlsson@svenskfotboll.se
Ulf Kristiansson, 0730-57 99 81, ulf.kristiansson@svenskfotboll.se

Målvaktsinstruktörer
Elisabeth Leidinge, 070-536 42 66, elisabeth@sdff.nu
Erik Lundstedt, 073-334 49 84, eriklundstedt@live.se
Mikael Olsson, 070-695 79 22, mille.olsson@home.se
Robert Axelsson, 0730-83 24 08, robert.mvu@gmail.com

Pojklägret - Instruktörer

Instruktörsfördelningen blir klar vecka 22 och information kommer då att mejlas ut (gäller även för
målvaktsinstruktörerna).
Christofer Augustsson, 070-554 70 28, chistofer.augustsson@svenskfotboll.se
Magnus Edlund, 070-301 58 59, magnus.edlund@svenskfotboll.se
Viktor Eriksson, 070-356 53 70, viktor.eriksson@svenskfotboll.se
Christian Fagerhov, 072-515 24 50, christian.fagerhov@svenskfotboll.se
Ulf Kristiansson, 0730-57 99 81, ulf.kristiansson@svenskfotboll.se
Tomas Turesson, 076-776 84 84, tomas.turesson@svenskfotboll.se

Målvaktsinstruktörer
Dan Hagman, 070-223 48 48, karl.dhagman@gmail.com
Kjell Johansson, 070-338 48 31, kjell.t.johansson@alingsas.se
Timy Karlsson, 073-566 95 30, gtimy@hotmail.com
Leif Troedsson, 0708-71 00 40, leif.troedsson@svenskfotboll.se
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TRÄNINGSTEMAN
Lagträning

Målvakt

Träning 1, söndag kväll
Anfallsspel - Speluppbyggnad
- Uppspel
- Försvarsspel – Återerövring

Träning 1, söndag kväll
Anfallsspel
Speldjup bakåt och uppspel

Träning 2, tisdag fm
Försvarsspel – Förhindra speluppbyggnad
- Kollektiva försvarsmetoder
- Anfallsspel – Kontring

Träning 2, tisdag fm
Försvarsspel
Förhindra/rädda avslut
Inlägg

Träning 3, tisdag em
Anfallsspel – Komma till avslut och göra mål
- Från speluppbyggnad och/eller Kontring
- Försvarsspel – Återerövring

Träning 3, tisdag em
Försvarsspel
Förhindra/rädda avslut
Djupledsspel/frilägen

Träning 4, torsdag (hel plan)
hälften av distrikten tränar fm och hälften em
Försvarsspel - Förhindra och rädda avslut
- Anfallsspel – Kontring

Träning 4, torsdag (hel plan)
hälften av distrikten tränar fm och hälften em
Försvarsspel
Förhindra/rädda avslut
Skott

Målvaktsfys tisdag
Specialträning målvaktsfys: målvakter och mv-tränare, 45 minuter på konstgräsplanen (hälften av
distrikten fm och hälften em)
Träningen startar 30 minuter innan ordinarie träningstid och efter 45 minuter ansluter målvakter och
mv-tränare till sitt lag och får 75 minuter ordinarie träningstid tillsammans med laget.
Den träningen (för- eller eftermiddag) distriktet inte har mv-fys är målvakter och mv-tränare med laget
ordinarie träningstid. Vilka distrikt som har mv-fys på fm respektive em kommer vi skicka ut vecka 22 i
samband med instruktörsfördelningen.
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MATCHER
Matcher spelas på måndag, onsdag och fredag.
Matchtiden är 2x30 minuter med halvtidspaus på 5 minuter.
Fem spelare får användas som avbytare under hela matchtiden. Spelare som bytts ut får
återinträda i spelet.
Om två lag har lika dräktfärger ska bortalaget byta tröjfärg.
I de två första matcherna är motståndet förbestämt. Spelordningen för fredagens matcher anslås
vid lägerexpeditionen torsdag kväll (ca kl 18.00).
DFK och SU ansvarar för laguttagningen, matchgenomgång, coachning och matchanalys. SvFF
har en instruktör på varje match. Runt matcherna har instruktören en dialog med distriktens
ledare. Uppföljning av matcherna genomförs vid separata teorisamlingar.
Matcher och tider för teorisamlingar framgår av tidsprogrammet som skickas ut i mitten av juni.
Alla spelare ska starta en match. De som inte startar första matchen bör starta den andra matchen.
Det är önskvärt att ni inte byter runt för ofta, eller låter spelarna få för kort tid åt gången. Hitta bra
pulserande matchning för alla spelare, helst ska spelare få spela hela halvlekar.
Vi vill betona vikten av att spelaren får visa upp vad han/hon kan individuellt och att de bästa
spelarna får uppträda i roller som gynnar spelaren själv och laget.
Ge spelaren en rimlig chans att lyckas med sitt spel.
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PRAKTISK INFORMATION
Nedan följer viktig praktisk information. För kännedom bifogas även den officiella inbjudan som
distrikten fick i januari eftersom den kan innehålla en del information av värde.

Lämna in uppgifter


Laguppställning
Registreras i FOGIS, se bilaga.
Truppen får omfatta max 16 spelare, varav två ska vara målvakter, samt två DFK, SU och en
målvaktstränare (har ni endast en målvakt får ni inte ta med en extra utespelare).
På samtliga spelare vill vi ha:
Nr – Person nr – Namn – Förening – Tel mobil - E-postadress
Målvakterna ska ha nr 1 och nr 12. Spelarna ska ha fast numrering under hela veckan. Numreringen
på tränings- och matchtröjan ska vara samma.
Datum
Vi öppnar registreringen från 1 juni och sista datum för registrering är:
15 juni för flicklägret
20 juni för pojklägret
Ändringar efter dessa datum, som sker p g a återbud, kan göras fram till
19/6 för flicklägret och 27/6 för pojklägret. Efter det tas spelarlistorna ut
och ev ändringar ska göras direkt vid ankomsten till lägerledningen på skolan.
Det är distriktsförbunden tillsammans med DFK och SU som ansvarar för att spelarna, inom
utsatt tid, registreras via FOGIS. Vi bifogar en laguppställningsblankett som ni kan ha som
underlag och som kan lämnas till distriktskansliet för registrering i FOGIS.
Var vänliga och respektera när spelarinformationen ska vara SvFF tillhanda.
Spelarförteckningen med samtliga spelare och ledare som deltar på respektive läger kommer
tas fram med utgångspunkt från inskickade laguppställningar. Spelarförteckningen trycks
på måndag förmiddag.



Personuppgiftslagen
Det åligger respektive distrikt att informera samtliga spelare och ledare om hur SvFF
behandlar deltagarnas personuppgifter enligt nedan.
Personuppgiftshantering
För att kunna genomföra Utvecklingslägret samlar Svenska Fotbollförbundet in och behandlar vissa av dina
personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid registrering till Utvecklingslägret och vid ev. senare
uttagningar. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas av Svenska Fotbollförbundet under och efter
Utvecklingslägret i form av statistik och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifter, i
form av e-postadresser, kan också komma att delas med Halmstad kommun för att utvärdera din upplevelse av
Utvecklingslägret.
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med
behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som
de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter
som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.
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Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i
enlighet med vad som anges i tillämplig lag.
Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
Utvecklingslägret.



Special kost
Om ni bland era spelare/ledare har någon/några med speciella kostvanor eller allergier, t ex
vegetarianer eller dylikt, måste ni själva meddela Sannarpsgymnasiet samt SvFF.
Mejla informationen till:
- Mattias Nordlund, mattias.nordlund@halmstad.se eller tel 076-107 31 78 samt
- SvFF, utvecklingslager@svenskfotboll.se
Ange; namn, distrikt och specialkost samt namn och mobilnummer till dig som lämnat
uppgiften. Informationen vill vi ha senast 15 juni för flicklägret och 20 juni för pojklägret.

Material att medföra
Varje distrikt ska ta med:
konor
16 st bollar som är av bra kvalitet! (OBS! Bollstorlek 5 för både flick och pojk)
numrerade västar (samma nummer som matchtröjorna)
sjukvårdsmaterial och förbrukningsmaterial såsom tejp och dylikt
vattenflaskor till spelarna
ett par kryckor
Spelarna ska ta med fotbollskor för både gräs- och konstgräs.
Spelarna måste ta med ID-kort eller patientbricka.
Tänk noga igenom detta med material så att ni kommer väl utrustade.

Handlingsplan i krisstöd som gäller för Utvecklingslägren (bilaga bifogas)
Läs igenom och observera att distrikten är ansvariga för att det finns en kontaktlista till anhöriga
för distriktets spelare och ledare i trupperna till Halmstad

Ankomsttid Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Flicklägret - Söndag 24 juni senast kl 15.00
Pojklägret - Söndag 1 juli senast kl 15.00
Skolan öppnar kl 13.00 för de som önskar vara i god tid för installation.
En lättare lunch serveras kl 13.30-15.30.
Första träningen är kl 17.30-19.00 på båda lägren.
OBS! Första samling för målvakter och målvaktstränare, ombytta och klara för träning är;
Flick kl 16.30
Pojk kl 16.30
På söndagskvällen är det en officiell start med presentation och genomgång av praktiska detaljer.
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Avresetid från Sannarpsgymnasiet, Halmstad
Avresan på fredagen måste planeras så att ni lämnar Sannarpsgymnasiet efter godkänd städning
(tidigast klockan 14.00 och senast klockan 15.00).

Förläggning – spelar- och ledarrum
Spelare och ledare sover i klassrum i skolan. SvFF tillhandahåller en vanlig madrass.
Sovsäck eller lakan/täcke samt kudde får var och en medföra.
Vi har tillgång till klassrum i fyra korridorer på skolan. Varje distrikt disponerar varsitt klassrum
som sovsal. Ur säkerhets- och ansvarssynpunkt ska en ledare/distrikt sova med spelarna. Det
finns ett fåtal ledarrum som alla distrikt delar på (minimum 2-3 distrikt i varje rum).

Omklädningsrum/duschtider ledare
Omklädningsrum för alla spelare är på Halmstad Arena. Varje distrikt disponerar "i par" ett och
samma omklädningsrum under hela veckan.
Rummen måste tömmas på material efter varje tränings/matchtillfälle för att ge plats åt andra,
framförallt kvällstid.
Duschmöjligheter för ledare
Finns i gymnastikhallen intill skolan. Duschrummen ska endast användas av ledare och är öppna
enligt följande:
söndag
12.00 - 23.00
måndag-torsdag
06.00 - 23.00
fredag
05.30 - 14.30
Värdesaker
Värdesaker ska försvaras i särskilda värdeskåp som finns i skolan. Nycklar till dessa kvitteras ut
vid ankomsten på lägerexpeditionen.

Måltider
Under lägren serveras tre mål mat om dagen, frukost, lunch och middag samt ett lättare kvällsmål
bestående av måltidsdryck, yoggi/risifrutti och smörgås.
Till samtliga måltider går respektive distriktslag gemensamt under ledning av distriktsledarna.
Gemensam klädsel gäller.
Varje morgon får ni hämta ut två bananer/person som ni disponerar fritt under dagen. Dessa
bananer hämtas i anslutning till frukosten av distriktet själva. Vill ni ha ytterligare mellanmål får
ni själva ordna det.
Kaffe till ledarna finns i matsalen i samband med måltiderna samt i ledarrummet efter 18.30.
Kvällsmål är samma som för spelarna och äts i matsalen. Ledarrummet öppnar tidigast kl 18.30
beroende på att skolverksamhet fortfarande är igång och detta rum är skolans personalrum. Vi får
låna detta rum så länge vi sköter städning/tider i ledarrummet. Respektera detta så vi inte blir av
med denna förmån.
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SvFFs Medicinska team
Läkare och sjukgymnast/naprapat finns på plats under veckorna. Deras uppgift är i första hand
akuta skador som uppstår på lägret. De är även stöd till distriktsledarna för hjälp till ”sina”
spelare. Distriktsledarna ansvarar för sina spelare.
Medicinska teamet har sin skademottagning på Halmstad Arena (idrottsplatsen) på tider som
kommer att finnas angivna vid lägerexpeditionen.
-

Uppmärksamma deltagarna på vikten av att de kontrollerar vilka mediciner de tar och att
dessa inte är dopingklassade. Information finns på RFs hemsida under rubriken Antidoping
www.rf.se/antidoping

Adress
Sannarpsgymnasiet, Frennarpsvägen, 302 44 Halmstad.

Mobiltelefoner
Vi har valt att ha mobiltelefonförbud inne i skolan. Undantaget är lägerledning och skolans
personal/vaktmästare.

Inga obehöriga i skolan
Eftersom det redan är mycket folk i skolan så har övriga personer som finns på plats i Halmstad
(t ex föräldrar, föreningsrepresentanter, m fl) inte tillträde att vara i skolan.
Upplys era spelare och föräldrar om detta innan lägret.

Souvenirer
Under lägren kommer vi att ha försäljning av den sedvanliga läger t-shirten för 120:-.

Distriktsfack
Varje distrikt har varsitt fack vid entrén på Sannarpsgymnasiet. Där vi lägger ut information till
er under veckan.

Landslagsverksamhet
Pojk;
Flick;

2-5/8 kallas 44 spelare till ett första pojklandslagsläger som äger rum på Bosön i
Stockholm.
6-9/8 kallas 42 spelare till ett första flicklandslagsläger som äger rum på Bosön i
Stockholm.
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Övrigt


Ett detaljerat lägerprogram kommer att mejlas ut ca 10 dagar före respektive lägerstart.
Programmet finns då även på vår hemsida fogis.se/utvecklingslager



En informationsträff för övriga personer som besöker lägret är planerad på flick- respektive
pojklägret. Denna träff är i första hand för föräldrar, föreningsledare, distriktsrepresentanter.
De besökande personerna ska vänta i entrén på skolan för att bli hämtade av lägerledningen.
- flick: 27 juni kl 13.00
- pojk: 4 juli kl 13.00
Innehåll: Landslagschef U23/Flick Elitavd. och Landslagschef U21/Pojk Elitavd. har en
kort föreläsning om svensk ungdomsfotboll. Därutöver information om Fotbollsgymnasier,
Juridiska frågor samt Antidoping/kost.



Distriktscupfinalerna spelas enligt nedan. Närvaro är obligatorisk för alla lägerdeltagare.
- Cup Kommunal 28 juni Halmstad Arena på plan 1
- Distriktspojkturneringen 4 juli Halmstad Arena på plan 1



Ambitionen är alltid att förbättra lägren. Därför vill vi att ni tar er tid på torsdag eller fredag
och gör en utvärdering genom att besvara ett frågeformulär som ni får på plats.



När ni mejlar till utvecklingslager@svenskfotboll.se är vi tacksamma om ni skriver i
ämnesraden om det gäller flick- eller pojklägret.
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Distriktsledare – Flick
Blekinge FF

Bohusläns FF

Dalarnas FF

Dalslands FF

Gestriklands FF

Gotlands FF

Göteborgs FF - blå

Göteborgs FF – vit

Hälsinglands FF

Jämtland/Härjedalens FF

Medelpads FF

Norrbottens FF

Smålands FF – röd

Smålands FF – vit

Stockholms FF - blå

Stockholms FF - röd

DFK
DFK/SU
Mv
DFK/SU
DFK
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK/SU
DFK
Mv
DFK
DFK
Mv
DFK
DFK/SU
Mv
DFK
DFK
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
Mv

Anette Bohlin
Andreas Johansson
Alexandra Andersson
Stratos Kenstanlis
Ulrika Tartagni
Veronica Edvardsson
Jenny Andersson
Magnus Bergwall
Bengt Ottosson
Patrik Kähler
Mikael Larsson
Jörgen Nordquist
Mikael Israelsson
Jonatan Rizkallah
Per-Arne Persson
Eva Westin
Jonas Liw
Patrik Mattes
Emma Karlsson
Kristoffer Ahl
Andreas Olsson
Camilla Ackerfors
Simon Johansson
Daniel Muthas

Madelén Björk
Alexander Blom
Wilma Larsson
Emma Åhs Doverlind
Mathilda Klang
Camilla Rusth
Stefan Wikström
Tommy Lerstrand
Marcus Krutzén
Johan Erixon
Anne Lindvall
Kenth Wärja
Daniel Arfvidsson
Sandra Wuopio
Johan Runnander
Josef Jennerstrand

Eleonor Lundgren
Mathias Modin
Peter Olsson
Oskar Williams
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Södermanlands FF

Upplands FF

Värmlands FF

Västerbottens FF

Västmanlands FF

Ångermanlands FF

Örebro Läns FF

Östergötlands FF

DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv

Tommy Krantz
Julie Rytterlund
Per Kapfält
Catarina Staaf
Jessiqa Öberg Tillbom
Lovisa Delby
Karolina Lindgren
Ulrika Olsson
Krister Engström
Therese Björkman
Christopher Maund
Fuad Musa
Torbjörn Nordström
Josefin Sandström
Marika Leindal
Tom Mikael Welander
Jörgen Nyberg
Jesper Friberg
Stefan Hörnell
Lisa Lindström
Jan Hellström
Malin Pettersson
Mikael Herndal
Tony Kihlberg
Hanna Höglund
Carl Blomqvist
Anna Eriksson
Johanna Norgren
Ammie Johansson

13

Distriktsledare – Pojk
Blekinge FF

Bohusläns FF

Dalarnas FF

Dalslands FF

Gestriklands FF

Gotlands FF

Göteborgs FF – blå

Göteborgs FF - vit

Hälsinglands FF

Jämtland/Härjedalens FF

Medelpads FF

Norrbottens FF

Smålands FF – röd

Smålands FF - vit

Stockholms FF – blå

Stockholms FF - röd

DFK
DFK/SU
Mv
DFK
DFK/SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK/SU
Mv
DFK
DFK
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
Mv

Jonas Holmgren
Sven-Olof Bergman
Robin Holmgren
Jonnie Ludwigs
Stratos Kenstanlis
Jens Olsson
Christian Johansson
Bengt Ottosson
Ulf Hedlund
Gustav Källén
Kristofer Wennerström
Mikael Israelsson
Jonatan Rizkallah
Daniel Lundberg
Andréas Sjölander
Stefan Söderholm
Emil Salomonsson
Kristoffer Ahl
Julio Cesar Mosele
Ingmar Birgetz
Rickard Petersson

Johan Jonsson
Fredrik Rosén
Alexander Blom
Markus Olofsson
Adam Mattiasson
Karl Söderberg
Fredrik Carström
Joakim Blomqvist
Kenneth Svensson
Magnus Holst
Marcus Westerlund
Mattias Winroth
Lars Svensson
Birger Grahn
Marcus Eng
Magnus Olsson
Markus Lindberg
Per Engström

Mats Lanneborn
Kianoosh Mostaghimi
Andreas Vanberg
Pelle Duveblad
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Södermanlands FF

Upplands FF

Värmlands FF

Västerbottens FF

Västmanlands FF

Ångermanlands FF

Örebro Läns FF

Östergötlands FF

DFK
DFK
SU
Mv
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv
DFK
DFK
SU
Mv

Jan Frank
Fredrich Innocenti
Fredrik Jansson
Peter Tillqvist
Henrik Alriksson
Stefan Nilsson
Henrik Arneng
Stefan Persson
Krister Engström
Oskar Westerlind
Fredrik Bergström
Johan Larsson
Torbjörn Nordström
Kristofer Videhult
Martin Gustavsson
Carl Jesper Malm
Leif Berg
Adam Lejonklou
Magnus Olsson
Jörgen Vestin
Jan Hellström
Gerardus Verbeij
Mats Claesson
Anders Möller
Martin Skogman
Magnus Öst
Jonas Andersson
Daniel Lindahl
Anders Hellberg
Robin Ahlberg

Kontaktpersoner inför lägren:
Flick
Lilie Persson, Chef U23/Flick Elitavd.

Pia Sundhage, UFK F03

070-270 53 95, lilie.persson@svenskfotboll.se

072-550 64 01, pia.sundhage@svenskfotboll.se

Pojk
Claes Eriksson, Chef U21/Pojk Elitavd.

Roger Franzén, UFK P03

073-836 90 90, claes.eriksson@svenskfotboll.se

070-558 55 00, roger.franzen@svenskfotboll.se

Projektledare flick och pojk
Ulrika Forsberg
070-611 76 76, ulrika.forsberg@svenskfotboll.se

Bilagor
Målvaktsträning flick och pojk (brev och knäkontrollhäfte)
Instruktion för laguppställning i FOGIS
Handlingsplan för krisstöd under Utvecklingslägren
Träningsprogram, pdf mall
Träningsprogram, ppt mall
Inbjudan som skickades till SDF i januari
Blankett som underlag för laguppställningen, excelfil
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