Hej,
Fotbollssäsongen närmar sig och vår distriktlagsverksamhet går nu in i en mer intensiv fas under
våren. Nedan kommer lite information och fotbollstankar till er spelare, föräldrar & ledare avseende
hur vi kommer att jobba med vår verksamhet under 2020 och framåt.
Under 2020 kommer vi att fortsätta att jobba med utbildning av spelarna men under denna säsong
kommer vi att kalla de spelare som vi bedömt har de bästa förutsättningarna att representera
Norrbotten P-05 på läger i Junsele och Halmstad som går av stapeln under våren & sommaren. Det
innebär att spelare under denna uttagningsprocess fram till Halmstad kommer att falla ifrån och vi
hoppas då att ni som föräldrar/ledare peppar killarna. Inga dörrar kommer att vara stängda till
distriktslaget och vi kommer att fortsätta att följa spelarna i matcher och genom kontakter med
klubblagsledare.
Efter Halmstad kommer vi fortsätta arbetet med distriktslaget och kalla till nya träningar. Vi vet att
det händer mycket i dessa åldrar och alla utvecklas olika. Distriktslagsverksamheten fortlöper upp till
17 års ålder och det är omöjligt att veta vem/vilka som i slutändan kommer ha utvecklas mest. Därav
är distriktslagets verksamhet en ständigt löpande process. Passionen och drivkraften för fotboll ger
oftast bäst resultat över tid.
Planeringen för våren och antal spelare som kallas ser ut enligt nedan;
21 mars i Piteå 35 spelare
5 april i Boden ca 30 spelare
Prel. 3 maj Luleå ca 25 spelare
Prel. 9 maj Alvik ca 25 spelare
21- 24 maj tors-sön Junsele 20 spelare (18 + 2)
28 juni- 3 juli Halmstad 16 spelare (14 + 2)

I valet av spelare framöver kommer vi framförallt att utgå utifrån faktorerna enligt nedan:
•
•
•
•
•

Bra spelförståelse
Förståelse & kunskap om spelsystemet vi kommer att spela efter, samt principer i spelet vi
jobbar med
Lyhörd, vilja & förmåga att ta in råd & instruktioner
Träningsvillig, bra attityd, bra karaktär
Funktionell teknik, bra koordination

•
•

Passion för fotboll
Bra ambassadör för sin förening & NFF

Om ni har övriga frågor så tveka inte att höra av er!
Fotbollshälsningar:
Rikard Wallo
0703388299
rikard.wallo@gmail.com

Peter Stock
0722144881
Peterstock4444@gmail.com

Kontakta oss
Norrbottens Fotbollförbund
Idrottens Hus, Kronan A3 b

974 42 LULEÅ

