GFF - SPELARUTBILDNINGSVERKSAMHET (SUV)
Pojkar födda 2006
-----------------------------------------

GFF SUV hösten/vintern 2020:
Alla fotbollsspelare födda 2006 som vill är varmt välkomna att delta i Gestriklands
Fotbollförbunds (GFF) SUV det året spelarna fyller 14 år. Under våren har SUV:s
distriktsförbundskaptener (DFK) för 2006 kullarna haft ambitionen att besöka alla
aktiva föreningarnas klubblagsverksamheter för att både presentera sig, informera om
SUV samt se eller driva en träning i resp. klubblag.
Under hösten/vintern fortsätter nu SUV med att bjuda in till 2st träningstillfällen dit
alla spelare som vill vara med ges möjlighet att delta vid båda träningstillfällena.
Träningstillfälle 1:
Sandvikenlägret 10 oktober på Jernvallen (gräsplan).
Alla intresserade och föreningsaktiva spelare (oavsett ambition eller nuvarande
kunskapsnivå) är välkomna. Alla föreningar har delats in i 5st olika grupper
Upplägg enl. följande:
•

Samling på plan. Spelar, ledar- och föräldrainformation 15 min
o Syfte och mål med GFF SUV samt dagens träning
o Alla spelare kommer ombytt och klar för träning

•

Spelarutbildningsträning 60 min.

Viktigt: För att Sandvikenlägret skall bli så bra som möjligt för så många spelare som
möjligt så vill vi att resp. lags kontaktperson/tränare informerar alla sina spelare
snarast om detta och återkommer till DFK Ever Alvarado på
ever.alvarado86@hotmail.com; senast fredag 2 oktober med hur många P06 spelare som
vill och kan delta från sitt lag/förening.
•

Vi behöver inte veta några namn utan antalet utespelare och målvakter så vi
kan planera träningen på bästa sätt.

Träningstillfälle 2:
Genomförs i november- eller december i fotbollshallen i Gävle (Sörby). All info om
datum, tid osv. fås av DFK 10/10
För mer info om GFF SUV se GFF:s hemsida och under rubriken Spelarutbildning
-

Informera gärna era spelares föräldrar om att information finns här.

DFK P06. Ever Alvarado
Ever.alvarado86@hotmail.com

DFK P06. Andreas Röstberg
andreas.rostberg@cadcam-it.se
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Alla grupper samlas och tränar på Jernvallen (gräsplan)
Grupp 1
Sandvikens IF

Samling

Träningstid

09.00

09.15-10.15

Samling

Träningstid

10.30

10.45-11.45

Samling

Träningstid

13.00

13.15-14.15

Samling

Träningstid

14.30

14.45-15.45

Samling

Träningstid

16.00

16.15-17.15

Stensätra IF
Storviks IF

Grupp 2
Gefle IF FF
IK Sätra
Sandvikens AIK FK

Grupp 3
Högbo AIK
Brynäs IF
Strömsbro IF

Grupp 4
Hagaströms SK
Hille IF
Hofors AIF
IK Huge
Torsåkers IF

Grupp 5
Valbo FF
Gävle GIK FK
Ockelbo IF
Skutskärs IF FK
Stenebergs UIF

”Så många som möjligt – Så länge som möjligt – I så bra miljö som möjligt”
DFK P06. Ever Alvarado
Ever.alvarado86@hotmail.com

DFK P06. Andreas Röstberg
andreas.rostberg@cadcam-it.se

