Distriktsverksamhet F05

Hej på er!
Då är det dags för de första distriktsaktiviteterna för F05-kullen i och med kommande veckors matchläger och
vi ser verkligen fram emot att få träffa & se alla duktiga spelare tillsammans. I samband med matchlägret tar vi
också tillfället i akt att ge spelare och föreningsledare lite mer information om resan från matchlägret i oktober
och framåt.
Bifogat detta brev finns en kallelse för respektive lags spelare och ett nedkortat, sammanfattande dokument
gällande vår formation & arbetssätt på planen. Vi önskar att samtliga spelare har fått möjlighet att ta del av
dokumentet inför lägret.
Info om öppet matchläger
Den 9 och den 16 oktober 2019 arrangeras öppet matchläger av VFF på Solid Park. Där får alla spelare som är
intresserade och anmälda möjlighet att medverka. Matchlägret innebär att alla anmälda spelare delas upp i
olika lag och så spelas ett antal matcher under dessa kvällar. Spelarna får då chans att träffa jämnåriga spelare
från länet och tillsammans med nya lagkamrater medverka i matcher där spelformen är 11 mot 11.
Förhoppningen är att alla spelare ska få mycket speltid och att de delvis får spela på sin förstaposition. Det
kommer att vara en coach från VFF till varje lag som hjälper till inför och under matcherna.
Matchvästar tillhandahålls av VFF, men för övrig utrustning svarar respektive spelare.
Tider och plats enligt nedan:
Kl. 17:00
Kl. 17:30
Kl. 18:30
Kl. 19:45

Ledarinformation (Idrottens hus, Pontus Widéns väg 18722 23 Västerås)
Spelarinformation (Solid Park, Omklädningsrum)
Avspark Match 1
Avspark Match 2

Förberedelse
Vi påpekar vikten av att komma väl förberedd till samlingen, dvs att du är utvilad, frisk, har ätit bra och är fylld
med energi inför kvällen. Glöm inte att få med dig den personliga fotbollsutrustning du behöver för lägret och
varma kläder att ta på när du inte spelar.
Uttagning till distriktslag
Under matcherna, enligt ovan, kommer representanter från VFF att studera spelarna inför nästa års
distriktslagsuttagningar. Ingen selektering eller uttagning sker under 2019. DFK kommer under hösten/vintern
ha en dialog med de olika klubblagen och de ansvariga tränarna för att få en bild av länets alla spelare i denna
ålderskull. Serie- och till viss del cupmatcher kommer också att besökas för att information om spelarna ska
kunna hämtas in. En trupp på ca 60 spelare tas ut i början av 2020. Dessa spelare kommer att få chans att spela
internmatcher och träningsmatcher mot andra län. Därefter krymper gruppen ytterligare. Vidare information
kommer längre fram.
Eventuella frågor eller förhinder riktas till ansvarig DFK Tony Juhlin på mail: tony.juhlin.vff@outlook.com
Vi på VFF ser fram emot en trevlig fotbollshöst och ett kommande distriktslag för F05 till våren 2020.
Med vänliga hälsningar
Tony Juhlin
Distriktsförbundskapten F05, VFF
Tfn (mobil): 070-633 97 98
E-post: tony.juhlin.vff@outlook.com

Jörgen Nyberg
Spelarutbildare Flick, VFF
Tfn (mobil): 010-476 48 37
E-post: jorgen@vff.se

