Utbildningsläger och delplanering för F04 våren säsong 2019
Uppstarts lägren: OBS!! Tiderna är preliminära och kan komma att ändras!
Plats

Datum

Plan

Adress

Piteå

2019-02-02 Lördag
kl. 10-14.30

Airdome

Olof Palmes Gata 2, 941 33 Piteå

Luleå

2019-02-03 Söndag
kl. 09.30-11.00 + 13.00-15.00

Arcushallen
2/3 plan

Arcusvägen 61, 975 94 Luleå

Kiruna

2019-02-17 Söndag

Tarfalahallen

Tarfalavägen, 261 43 Kiruna

Söndag kl. 10.00 -16.00

Program:

Vi kompletterar mer så snart allt är klart för varje ort, kommer efter årsskiftet.

Medtag:

Egen spelarutrustning, egen matsäck och egen boll.

Kostnad:

50 kr/ spelare, NFF fakturerar spelarens klubb med deltagaravgiften.

Resor:

12 kronor/mil utgår i reseersättning, reseersättning utgår endast om ni har
mer än 10 mil enkel väg! Samåkning skall ske så långt det går.

Deltagare:

Alla intresserade spelare är välkomna till lägren. Men för att vi ska bli
antalsmässigt ungefär lika är rekommendationerna följande:
Kiruna-Alla spelare Norr om Överkalix
Luleå-Boden/Luleå/ Kalix och närområde
Piteå- Södra, Arvidsjaur, Älvsbyn och närområde

Kan ni ej närvara på något av de ovanstående lägren men vill få en möjlighet
senare återkoppla per mail till Anki Sandberg med kort information om varför
och vem som avses.
Anmälan:

Ledare:

Bekräfta er medverkan och anmälan genom Fogis;
På NFF hemsida under Utbildning-Spelarutbildning
Under Allergi ange även din/dina positioner på plan
Vi behöver eventuellt er hjälp under lägren beroende på antalet deltagare,
meddela om ni närvarar på något av lägren till Anki Sandberg senast 2 veckor
innan utsatt datum för lägret.

Vi äter inte godis på detta läger!
Om spelare är skadade eller sjuka deltar de ej, det kommer nya chanser.

Kontakta oss
Norrbottens Fotbollförbund
Idrottens Hus, Kronan A3 b
974 42 LULEÅ

Om ni har övriga frågor så tveka inte att höra av er!

Fotbollshälsningar:

Sonja Grahn, 070-522 10 48, sonja.grahn@telia.com
Anki Sandberg, 070-624 80 64, anki45san@gmail.com

Kontakta oss
Norrbottens Fotbollförbund
Idrottens Hus, Kronan A3 b
974 42 LULEÅ

