KALLELSE UTBILDNINGSLÄGER 4 DEN
13 SEPTEMBER FÖR SPELARE FÖDDA 2006
För vilka:

Spelare födda 2006 (enl. bifogad deltagarlista)
Med anledning av Corona kommer ingen ledarutbildning att genomföras i samband med
lägret.
Lägret genomförs utan publik och vi ber alla respektera det, så vi kan genomföra lägret på
bästa sätt. Av erfarenhet vet vi att det finns ett stort intresse från anhöriga och föräldrar att
följa spelarna under den här typen av läger men vi hoppas att alla respekterar att inga andra
än ansvariga från värdföreningen, ledare och spelare är på anläggningen under lägret.
Personer med symtom ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid
bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

Huvudinstruktör:
Plats:
Värdförening:

Lars Petersson, 070-6403669
Dackehed, Gullabo
Gullabo SK

Samling/tid:

Söndag den 13 september kl. 09.00

Avslutning:

Söndag den 13 september kl. 15.30 (ca)

Utrustning:

1 st (märkt) fotboll, fotbollskor, benskydd, ev. benskyddstape, vattenflaska, gymnastikskor,
träningskläder (dubbla omg) samt personlig utrustning.

Ekonomi:

300:-/deltagare vilket inkluderar mat, praktik och teori.
Vi fakturerar er förening – glöm inte att kontrollera att det är ok med er förening.
Vänligen informera också din tränare/ledare senast 3 dagar efter att du erhållit denna
kallelse.

Ev. återbud:

Lämnas senast den 4/9 till my.wallin@smalandsfotbollen.se. Ev. senare återbud lämnas
direkt till huvudinstruktören. Vid ej lämnat återbud kan Smålands FF fakturera hela avgiften
på 300:-.
I dessa tider är det extra viktigt att du vid minsta symtom som tyder på sjukdom
inte kommer på lägret.

Mat:

Önskemål om särskild kost, mediciner m.m. lämnas till my.wallin@smalandsfotbollen.se
senast 4/9 om det inte noterades vid anmälan

Information:

Detta evenemang kan komma att dokumenteras med film och foto. Bilder och filmer från
evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, utbilda samt
marknadsföra detta och framtida aktiviteter för vår räkning. Om du vill få en bild eller film
raderad är du välkommen att kontakta undertecknad.

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

Utvärdering:

Efter lägret önskar vi att du som är spelare samt vårdnadshavare scannar QR-koden nedan och
gör en utvärdering av lägret. Ditt svar är värdefullt för SmFF:s fortsatta utveckling av våra läger.
Utvärdering spelare:

VÄLKOMNA !
Vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
My Wallin
Bilagor:
• Hygienrutiner för Covid-19
• Kompendiet med träningsinnehåll och schema för lägret

Utvärdering vårdnadshavare:

Deltagarförteckning
Förening
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Emmaboda IS
Hossmo BK
Hossmo BK
Kalmar Södra IF
Kalmar Södra IF
Kalmar Södra IF
Lessebo GOIF
Lindås BK
Ljungbyholms GOIF
Ljungbyholms GOIF
Ljungbyholms GOIF
Möre BK
Möre BK
Torsås GOIF
Torsås GOIF
Torsås GOIF
Tvärskogs IF

Efternamn
Alamba
Fransson
Hult Svensson
Hägglund
Lindquist
Bengtsson
Bouaziz
Selimi
Ronnebring
Kuljuh
Johansson
Jörnelid
Olofsson
Gustafsson
Kornelius
Abrham
Forsman
Prahl
Marchand Matocka

Förnamn
Mangyo
Gustav
Theo
Alwin
Nils
Hjalmar
Elias
Lorenc
Wiggo
Alvin
Viggo
Hugo
Wilmer
Jacob
Anton
Biruk
Edvin
William
Nathan

