Uppdatering utbildningsläger och planering för F06 säsong
2020
Information inför läger under våren:

Gällivare
Sunderbyn

21 Maj (Torsdag)
22 Maj (Fredag)

Sista
anmälningsdag
2020-05-11
2020-05-12

Piteå
Nyborg,Kalix

30 Maj (Lördag)
6 juni (Lördag)

2020-05-19
2020-05-27

Nyborgs IP

Råneå

7 juni (Söndag)

2020-05-28

Råneå IP

Plats

Datum

Plan

Adress

Sunderby IP

Folkhögskolevägen 9,
954 42 Södra
Sunderbyn
Idrottsvägen 3 KalixNyborg
Skolvägen 18, 955 31
Råneå

Mer specificerat schema för dagarna kommer efter att anmälningstiden löpt ut. Detta för att vi
utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Norrbottens fotbollsförbund
behöver veta hur många som kommer från respektive förening.
Deltagare: ALLA, ni anmäler er till det läger ni deltar i. För att det ska bli någorlunda bra
fördelning av spelare på de fem olika tillfällena har vi delat in klubbar och geografiska platser
enligt nedan. Vi ser gärna att man håller på denna indelning och möjliggör för spelarna att
närvara på avsatt datum. Om någon mot förmodan skulle bli sjuk eller vara skadad kontaktar
ni oss så ser vi över det och löser det så att spelaren kan delta vid annat tillfälle.
Spelare från: Kiruna, Malmberget, Gällivare, Pajala deltar under lägret i Gällivare den 21 Maj.
Spelare från: Jokkmokk, Sunderbyn, Gammelstad, Trångfors, Sävast och Älvsbyn deltar under
lägret i Sunderbyn den 22 maj.
Spelare från: Piteå, Hemmingsmark, Arvidsjaur, Infjärden, Munksund/Skuthamn, Storfors,
Öjebyn och FC Norrsken deltar under lägret i Piteå den 30 Maj.
Spelare från: Gammelgården, IFK Kalix, IFK Råneå, Rutvik, Övertorneå, Haparanda och IFK
Luleå deltar under lägret i Nyborg, Kalix den 6 juni.
Spelare från: Luleå SK, LIRA BK, Bergnäset och Alvik deltar under lägret i Råneå den 7 juni

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.
Anmälan sker via länkar på NFF hemsida under :
http://norrbotten.svenskfotboll.se/spelarutbildningdistriktslag/distriktslag/flickor-06
Info om anmälan skickas också till respektive förenings kontaktperson.
(Avanmälan sker per sms till någon av förbundskaptenerna)
Anna Öqvist, 072-539 05 08
Anders Lindkvist, 070-630 20 42

Ledare: Vi kommer att under lägren att behöva hjälp av ledare som kan assistera vid träning och vi
kommer att kontakta vissa lags ledare kring detta, men vi tar också gärna emot intresseanmälan från
ledare som vill vara med.
Vi kommer även eventuellt att ha hjälp av ledare som genomgått UEFA B-utbildning på lägren och de
kommer att prioriteras i första hand som ledare.
Under hösten 2020 är det planerat för Storfors där vi samlar alla tjejer som vill delta vid ett och samma
tillfälle. Preliminärt blir lägret i Storfors helgen 22-23 Augusti

