Distriktsverksamhet F06

Inbjudan & Anmälan
Öppet Matchläger
Den 7 och 14 oktober 2020 arrangerar VFF öppet matchläger för flickor födda 2006 på Iver Arena. Där får de
spelare i årskullen som är intresserade av distriktsverksamheten och har anmält sig via sina föreningsledare
möjlighet att medverka.
Till matchlägret delas spelarna in i lag med andra spelare från distriktet och det spelas ett antal matcher under
dessa kvällar. Spelarna får 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.

Anmälan
Observera att det är respektive föreningsledare som samlar in anmälningarna från sina spelare och skickar in
det till VFF i bifogat dokument. Sista datum för anmälan är 27/9. Anmälan skickas till Jörgen Nyberg (SU Flick)
via mail: jorgen.nyberg@vstmidrotten.se.

Uttagning till distriktslag först 2021
Under matcherna, enligt ovan, kommer representanter från VFF att studera spelarna inför nästa års
distriktslagsuttagningar. Ingen selektering eller uttagning sker under 2020.
DFK kommer under hösten & vintern också ha en dialog med klubblag och ansvariga tränare för att få en bra
bild av länets spelare i årskullen. DFK-teamet kommer också besöka matcher för att information om spelarna
ska kunna hämtas in. En första trupp om ca 60 spelare tas ut i början av 2021 och kallas till träning med
internmatcher i februari. Därefter krymper gruppen ytterligare inför vårens distriktsmatcher och läger. Mer
information om det längre fram.
Eventuella frågor om distriktsverksamheten för F06 riktas till ansvarig DFK Tony Juhlin, kontaktuppgifter nedan.
Mer information finns också på http://vff.se/spelarutveckling/f06/

Vi på VFF ser fram emot en fin fotbollshöst tillsammans och ett kommande distriktslag för F06 till våren 2021!

Med vänliga hälsningar
Tony Juhlin
Distriktsförbundskapten F06, 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

