Till
uttagna spelare
V.v. informera dina ledare senast 3 dagar
efter att du erhållit denna kallelse

KALLELSE

TILL SVFF UTVECKLINGSLÄGER DEN 30 JUNI – 5 JULI I HALMSTAD
Aneby SK
Braås GoIF
Hultsfreds SK
Husqvarna FF
IFK Berga
IFK Berga
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra IF
Kalmar FF
Kalmar FF
Kalmar FF
Kalmar FF
Förbundskaptener

Noah Nordén
Douglas Schwab
Selatin Shaljani
William Lind
Oscar Bouyer
Sigge Andersson
Elias Blomberg
Adam Herdonsson
Emirhan Gecer
Isak Ellbring
Elias Nordström
Pontus Wennblad
Charles Svärdmyr
Anton Forsberg
Nasratullah Shirzad
Olle Samuelsson
Peter Andersson, 070-310 55 22
Petros Kapsalis, 076-311 33 31

Målvaktskapten

Anders Larsson, 070-587 15 71

Spelarutbildare

Mikael Lundström, 073-945 99 28

KOM VÄL FÖRBEREDDA:
* Träning
* Kost
* Inställning
* Material

Samling:

Sannarpsskolan, söndagen den 30 juni kl. 13:00

Avslutning:

Avresa tidigast 14:00 fredagen den 5 juli

Ekonomi:

1 800:-/deltagare. (inkluderar tåg/bussbiljett, mat och logi).
Vi fakturerar er förening i efterhand. Meddela föreningen detta.
OBS! Ni bokar själva er resa till Halmstad. Glöm inte att ta kvitto för tåg/bussbiljetten,
samt kolla era tågtider!

Utrustning:

Samtliga ska ta med kudde, filt och lakan eller sovsäck (madrass finns på plats), handduk,
minst en 1-liters plastflaska, 1 st märkt fotboll (av bra kvalité), benskyddstejp och
träningskläder, overall, strumpor, väl insprungna fotbollsskor för naturgräs och konstgräs,
träningsskor, godkända benskydd, badkläder, ID/patientbricka samt personlig utrustning.

Lånekläder:

Under Utvecklingslägret kommer du att få låna SmFF-kläder (1 t-shirt, 1 par
shorts, 1 overall, 1 regnjacka, 1 par strumpor).
Dessa kläder lämnas tillbaka vid lägrets slut.

Förläggning:

Grupplogi i skolsalar.

Spelförbud:

Gäller fr o m 29 juni. En rekommendation är dock att spelarna inte spelar match efter
den 26 juni pga. belastning under Utvecklingslägret.

Klartecken:

Bekräfta att du kan vara med genom att smsa Peter, Petros eller Anders
senast den 24 juni.
Är du skadad, sjuk eller har annat förhinder kontaktar du omgående Peter, Petros eller
Anders (även efter den 24 juni). Du ska inte delta på lägret om du är småskadad och inte
kan spela. Ange namn och förening när du lämnar besked. Glöm inte att redan idag
meddela era klubbtränare att ni är kallade.

Mobilförbud:

Inne på skolan gäller mobiltelefonförbud för spelare och ledare.

Obehöriga i skolan: Eftersom det är mycket folk i skolan har övriga personer som finns på plats i Halmstad
(t.ex. föräldrar, föreningsrepresentanter, mfl.) inte tillträde att vara i skolan.
Souvenirer:

Under lägret kommer SvFF ha försäljning av lägertshirt för 120:-.

Program:

Blir klart i mitten av juni och finns då på Svenska FF:s hemsida:
fogis.se/barn-ungdom/utvecklingslager/

Lycka till!
Med vänlig hälsning
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Personuppgiftshantering

Johanna Karlsson
johanna.karlsson@smalandsfotbollen.se
036-34 54 51
Personuppgiftshantering
För att kunna genomföra Utvecklingslägret på bästa sätt kommer vi att behandla dina personuppgifter. För mer information om denna
personuppgiftshantering, vänligen se www.fogis.se/gdpr

Spelaren har genom sin medverkan i ovanstående test/samling samtyckt till att registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet,
oavsett medieform offentliggör uppgifterna.
www.smalandsfotbollen.se

