Solna 2018-06-19
Till berörda spelare, ledare och föreningar F03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALLELSE

TILL UTVECKLINGSLÄGRET I HALMSTAD 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Samling:

Söndagen den 24 juni kl. 07.30 på Stockholms centralstation, vid ingången från
Klarabergsviadukten (mittemot World Trade Center).

Avresa:

Kl. 08.12 med tåg, ankomst Halmstad C kl. 13.06.

Hemkomst:

Fredagen den 29 juni kl. 20.10 till Stockholm C (ankomst Stockholm Södra 19.46),
avresa från Halmstad C kl. 14.52.

Inkvartering:

Sannarpsgymnasiet, Frennarpsvägen, 302 44 Halmstad.
Spelare och ledare sover i klassrum i skolan.
SvFF tillhandahåller en vanlig madrass.
Medtag sovsäck eller täcke/lakan samt kudde.

Spelplats:

Sannarpsfältet, Växjövägen (väg 25), 302 44 Halmstad.

Legitimation:

Du måste ta med dig ID-kort eller patientbricka.

Kost:

Meddela eventuella matallergier/specialkost till undertecknad omgående.
OBS! Ät en rejäl frukost innan du åker hemifrån. Vi kommer att äta lunch när vi
kommer fram till Sannarpsgymnasiet.

Kostnad:

2 500: -/spelare, vi kommer att fakturera din förening.

Två lag:

Vi kommer att delta med två lag (Stockholm Blå & Stockholm Röd).
Du kommer att få reda på vilket lag du tillhör vid samlingen på centralen.

Utrustning:

Sovsäck eller täcke/lakan och kudde
Personliga saker (ex. hygienartiklar, underkläder osv)
Handduk
Godkända benskydd och benskyddstejp
Två par insprungna fotbollsskor för spel på naturgräs och konstgräs
Joggingskor
Badtofflor
Badkläder
Fickpengar
Toalettartiklar
ID-kort eller patientbricka
Medtag personlig målvaktsutrustning

Målvakter:

OBS! Godkända benskydd är obligatoriska under träning och match.
Stockholms Fotbollförbund tillhandahåller tränings-, fritids-, och matchkläder.
OBS! Vid samlingen på centralstationen kommer du att få kvittera ut en väska med kläder
som du ska ansvara för under hela lägret. Väskan återlämnas på centralstationen i samband
med hemkomsten. Du har själv ansvar för att väskan återlämnas i samma skick som när du
kvitterade ut den. Skada eller förlust uppkommen p.g.a. oaktsamhet debiteras dig.

Följande spelare kallas: (Spelare markerad med * kallas som målvakt)
Smilla Ahlberg
Clara Andersson
Serina Backmark*
Alice Bergström
Olivia Borg
Grace Cespedes
Moa Claesson
Vendela Dreifaldt
Ida Egegård
Saga Emtell
Sara Eriksson
Sanna Eriksson*
Olivia Gallo
Ellika Holmberg
Ebba Holmius
Emelie Jansson
Rosa Kafaji
Emma Kimell
Meja Kuurne
Julia Laukström
Natalia Maciaszczyk
Linn Malmberg
Ida Nyberg
Ida Pergeman
Vendela Persbeck*
Love Pettersson
Alexandra Rosengren
Sefanit Samrawe
Klara Spjuth
Alva Sundqvist
Matilda Vinberg
Siri Zetterquist*

Boo FF
Tyresö FF
AIK FF
Tyresö FF
AIK FF
Hammarby IF FF
Boo FF
Hammarby IF FF
Hammarby IF FF
Hammarby IF FF
IF Brommapojkarna
Älta IF
AIK FF
Hammarby IF FF
AIK FF
Boo FF
AIK FF
Enskede IK
AIK FF
AIK FF
Hammarby IF FF
Boo FF
Hammarby IF FF
AIK FF
AIK FF
AIK FF
Hammarby IF FF
AIK FF
Boo FF
Boo FF
Enskede IK
Hammarby IF FF

Reserver på hemmaplan: (utan inbördes ordning)
Malva Fors
Anna Persson
Klara Rinman*
Matilda Ros

Hammarby IF FF
Älta IF
IF Brommapojkarna
AIK FF

Skada/sjukdom: Om du skulle skada dig eller bli sjuk måste du omedelbart kontakta oss ledare
för en diskussion. Det kommer att bli en tuff vecka med många träningar och matcher.
Därför är det viktigt att du kommer hel och frisk! Har du varit skadad bör du ha tränat kontinuerligt
i 1-2 veckor innan lägret startar. Detta för att kunna göra dig själv rättvisa.
Viktigt: om du inte kan delta måste du meddela någon av nedanstående ledare så snart som
möjligt!
Mathias Modin
070-759 93 12

Eleonor Lundgren
073-980 06 82

Med vänliga hälsningar
Stockholms Fotbollförbund
Emma Ringvall
08-444 75 05
emma.ringvall@stff.se

Oskar Williams
070-400 68 31

SvFF:s medicinska team:
Läkare och sjukgymnast/naprapat finns på plats under veckan. Deras uppgift är i första hand att ta
hand om akuta skador som uppstår på lägret. Medicinska teamet har sin skademottagning på
Halmstad Arena (idrottsplatsen) på tider som kommer finnas angivna vid lägerexpeditionen i
skolan.
Viktigt! Använder du någon medicin så är det viktigt att du kontrollerar att dessa inte är
dopingklassade. Information finns på RF:s hemsida under rubriken Antidoping
www.rf.se/Antidoping.
Lägerprogram:
Ett detaljerat lägerprogram kommer att finnas tillgängligt på SvFF:s hemsida ca 10 dagar innan
lägerstart: fogis.se/utvecklingslager
Matcher:
Matcher spelas på måndag, onsdag och fredag. Matchtiden är 2x30 minuter. I de två första
matcherna är motståndet förbestämt. Spelordningen för fredagens matcher bestäms på torsdag
kväll ca kl. 18.00. Motstånd och tider framgår i lägerprogrammet.
Mobiltelefon:
Det är mobiltelefonförbud inne i skolan. Om du vill använda mobiltelefonen gör du det
utanför skolans lokaler. Detta gäller samtliga spelare, ledare och instruktörer. Undantaget är
skolans personal/vaktmästare.
Måltider:
Till samtliga måltider går ni gemensamt under ledning av DFK. Gemensam klädsel gäller.
Inga obehöriga i skolan:
Eftersom det redan är mycket folk i skolan så får föräldrar som är på plats träffa sina barn utanför
skolan. Samma regler gäller även för andra personer (t.ex. tränare, föreningsrepresentanter m.fl.)
som finns på plats i Halmstad. Om man inte är spelare eller ledare som tillhör lägret, så får man
inte vistas i skolan.
Informationsträff:
Onsdagen den 27 juni klockan 13.00 kommer det att vara en informationsträff i Sannarpsskolans
aula. Denna träff är i första hand för föräldrar, föreningsledare, distriktsrepresentanter.
De besökande personerna ska vänta i entrén på skolan för att bli hämtade av lägerledingen.
Innehåll: Landslagschef U23/Flick Elitavd. har en kort föreläsning om svensk ungdomsfotboll.
Därutöver information om fotbollsgymnasier, juridiska frågor samt antidoping/kost.
Final Cup Kommunal:
Finalen i Cup Kommunal spelas torsdagen den 28 juni på Halmstad Arena (plan 1).
Närvaro är obligatorisk för alla lägerdeltagare.
Läger t-shirt:
Alla som deltar på Utvecklingslägret kommer att få en t-shirt som minne att man har varit med,
Stockholms FF står för den kostnaden.
Landslagsverksamhet:
6–9 aug kallas 42 spelare till ett första flicklandslagsläger som äger rum på Bosön i Stockholm.

Viktigt är att du kommer väl förberedd till Utvecklingslägret 2018

