FOTBOLLSLÄGER
ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

Flickor & pojkar 14 ÅR (födda 2005)
• Fotbollspraktik enligt Svenska Fotbollförbundets
Utbildningsmodell
• Positionsanpassad träning
• Teoripass
• Matchspel
• 3 dagar med övernattning

INBJUDAN

Örebro Läns fotbollförbunds (ÖLFF) lägerverksamhet är öppen för alla pojkar och fickor i åldern 13-14 år.
2019 för spelare födda 2005-2006.

Detta läger vänder sig till tjejer och killar födda 2005

11-13 OKTOBER 2019

En del av
Svensk fotboll

INBJUDAN

Spelarutbildningsläger 2019

Örebro Läns fotbollförbunds (ÖLFF) lägerverksamhet är öppen för
alla pojkar och fickor i åldern 13-14 år. 2019 för spelare födda 20052006. Detta läger 11-13 oktober vänder sig till spelare födda 2005.
Årligen utbildas flera hundra spelare på dessa läger och för många av våra
ungdomar är detta årets stora fotbollshändelse och ett minne för livet.
Genom åren har flertalet nu blivande eller föredetta fotbollsstjärnor deltagit i
ÖLFF:s lägerverksamhet och fått stimulans på väg mot sitt fortsatta fotbollsutövande.
Några av dessa är bl a Isaac Kiese Thelin, Jiloan Hamad samt
Lisa Dahlqvist m.fl.
Låt oss även ge morgondagens fotbollsspelare chansen till
ytterligare utbildning och uppmuntran i form av deltagande på ÖLFF:s
fotbollsläger.

Lägerverksamhetens syfte
• Att vara ett komplement till den spelarutbildning som föreningarna bedriver
• Att ge alla intresserade ungdomar möjlighet till extra utbildning i fotboll
• Praktik enligt riktlinjer och innehåll från Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan
• Att vara grund i rekryteringen av spelare till distriktslagsverksamheten (gäller spelare 14 år)
• Att ge spelarna på 14-årslägret möjlighet till 11-fotbollsspel samt positionsanpassad träning.
Program
• Lägerverksamhetens inriktning bygger på en allsidig teknik- och spelträning
enligt SvFF:s Spelarutbildningsplan.
• I lägerprogrammet ingår praktik och även teori.
• Den praktiska delen består av träning (förutbestämda teman samt
positionsanpassad träning) och matchspel.
• Lägret startar ca kl 14.00 fredag och avslutas söndag runt 15.30 (prel. tider)

Annan viktig info:
Anmälan är bindande.

Vilka får anmäla sig?

Samtliga våra läger är öppna läger
med fri anmälan.

Återbud mer än 7 dagar innan lägerstart
debiteras med 50% av deltagaravgiften.
Återbud 1-7 dagar innan lägerstart
debiteras med 75% av deltagaravgiften.

UTBILDNINGSLÄGER 13 ÅR: Sista anmälningsdag 22 maj

Anmäl er här: WWW.OLFF.SE

En del av
Svensk fotboll

Lägerinformation:
Lägerdatum & plats:
FLICKOR: 11-13 oktober 2019, Sköllervallen, Sköllersta
POJKAR: 11-13 oktober 2019, vakant plats
Lägeravgifter
13 år Spelarutbildningsläger födda 2005: 820:-/deltagare
I lägeravgiften ingår kost & logi, träning, spelarförsäkring
Faktura skickas till målsman för deltagaren alt. till spelarens förening.
ANMÄLAN
Anmälan är bindande. Återbud debiteras.
Anmälan ska vara ifylld med spelarnas namn, adress, e-post, förening, spelarposition,
eventuella matavvikelser. Då vi skickar personliga kallelser till varje spelare, är det viktigt att vi får rätt
kontaktuppgifter (e-post) på deltagarna. Det är även viktigt att målsman godkänner anmälan och
mottagande av faktura.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmälan sker via hemsidan www.olff.se eller direkt via denna sida:
https://kortalankar.se/gLTGI
Anmälan ska vara ÖLFF tillhanda senast den
20 september för Utbildningsläger (14 år)
UPPLYSNINGAR
Lämnas genom Örebro Läns Fotbollförbunds kansli, tel 019-17 55 50
eller via mail: daniel@olff.se
Vid stort antal deltagare förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare.
OBS: Ledighet för andra uppdrag under lägertiden beviljas ej.

INBJUDAN

Spelarutbildningsläger 2019

UTBILDNINGSLÄGER 14 ÅR 11-13 OKTOBER
Sista anmälningsdag 20 SEPTEMBER

Anmäl er här:
https://kortalankar.se/gLTGI
eller via vår hemsida:
WWW.OLFF.SE

www.olff.se

