KALLELSE
Elitpojklägret 2009

Till:
Berörda föreningar
Kallade spelare

KALLELSE: Elitlägret i Halmstad för Pojkar födda 1994
Datum:

28/6-3/7 Jun-Juli 2009

Plats:

Sannarpsskolan i Halmstad

Tid:

Samling söndag 28 juli kl. 09.00 vid Idrottens Hus, Örebro.
(Hemkomst fredag kväll 3 juli)

Prel. räknar vi med följande avresetider till Elitlägret i Halmstad.
Vi åker tillsammans med Östergötland.
09:30 Örebro
11:30 Linköping
12:00 Mjölby
Xx:xx kortare stopp
17:00 Senast i Halmstad
Återbud:

Meddelas snarast möjligt till Dedde Redzic.

OBS! Informationsträff för uttagna spelare: Onsdag 24 juni kl. 17.30 på
Idrottens Hus, Örebro
Information till ledare och föräldrar!
Informationsträff - Tisdagen den 30 juni kl. 13.00-14.30 kommer det att vara en
informationsträff i Sannarpsskolans aula för övriga personer som besöker lägret (t ex
föräldrar, förenings-ledare, distriktsfolk).
Personuppgifter - SvFF samlar in personuppgifter på varje spelare som sedan
registreras i SvFFs personregister. Är det någon som inte vill att detta ska lämnas ut,
meddela någon av Distriktsförbundskaptererna snarast.
Medborgarskap - Distriktet ska meddela SvFF om det bland spelarna finns utländska
medborgare, och om dessa spelare, i händelse av landslagsspel, är beredda att söka
svenskt medborgarskap. Sådana ärenden innebär ofta en lång handläggningstid, vilket
kan vara bra att känna till. Är du inte svensk medborgare, meddela någon av
Distriktsförbundskaptenerna snarast.
Övrigt
- Om ni kommer till Halmstad för att titta på era spelare, vilket vi hoppas att ni gör, har
vi önskemål om att vi efter träning eller match får ta en kort samling och gemensam
stretching, innan ni får träffa spelarna.
- Endast spelare och Distriktsförbundskaptener får vistas i skolan. Föräldrar och ledare
som önskar träffa sina spelare får göra det utanför skolan.
- Ingen utom vaktmästaren och lägerledning får använda sin mobiltelefon inne på
skolan, vilket gör att ni får svårare att nå oss och era spelare.

Adress/Telefon till Sannarpsskolan: Frennarpsvägen, 30244 Halmstad. Telefon och
fax till lägerexpeditionen 035-15 63 67.
Dedde Redzic
Distriktsförbundskapten
0735-863219

Tomas Ivhall
Johan Ivhall
Distriktsförbundskapten MV-instruktör
0735-023813
076-2214765

Information till uttagna spelare!
• Vi vill inte att ni spelar match fredag, och lördag innan lägret. Skulle det vara så,
vill vi gärna att ni hör av er till oss.
• Kom FRISKA!
Har vi inte hört något så räknar vi med att ni kan deltaga till 100% under lägret.
Ta gärna en diskussion med oss om du varit eller är skadad och har funderingar!
• Ta med matsäck/lunch att äta under resan ner till Halmstad!
• Ta med allt ni fick i träningspaketet och egna träningskläder. (märk era saker!)
• Vi sover i en skolsal. Ta med, täcke, kudde och lakan.
OBS! Madrass finns redan till samtliga spelare!
• Ta med Fotbollsskor (gärna 2 par), Joggingskor och Badtofflor.
• Ta med regnkläder.
• Ta med en stor och en liten handduk.
• Kom ihåg penna och papper.
• Ta med Alvedon, Ipren eller liknande.
• Ta med Compeed plåster för skavsår och gärna egen benskyddstejp.
• Ta med badkläder.
• Ta med godkända benskydd.
• Ta med egen benskyddstejp.
• Ta med ID-kort/Pass och/eller patientbricka.
• Ta med lite fickpengar (det finns souvenirer att köpa på lägret)
• Om du behöver särskild kost, anmäl det snarast till någon av Distriktsförbundskaptenerna.
• Ni får endast använda mobiltelefon utanför skolan.
• Vår färg är blå/vit, försök ta med träningskläder i dem färgerna, t.ex. vita t-shirts,
blåa/mörka shorts och vita eller blå strumpor. Detta för att vi skall se ut som ett lag.
Har man inte dessa färger på kläderna behöver man inte gå och köpa nya. Vi tror dock
att alla har vita t-shirts.
• Overallen i träningspaketet är er fritidsoverall. Ni kommer att få låna en overall
till träningar och match av oss.
• Ta reda på hur långa ni är och hur mycket ni väger. Meddela oss på resan.
• Tänk på att vårda era fötter ordentligt. Tunna bomullsstrumpor och fotsalva ska
med!
• Träningstiden är 1,5 timme och vi kommer att träna samtidigt som Bohuslän.
• Matcher spelas på Måndag, Onsdag och Fredag för alla spelare.
Har Ni några frågor är det bara att höra av sig!

Kvällsprogram för spelare och ledare
Söndag kl 21.00
Lilla aulan, DFK + Mv
* Förbundskapten Roland Larsson informerar
* Medicinska teamet: Förebyggande av skador
* Information från Domaransvariga
* Information från Lägerledningen
Måndag
Grupp 1 kl 18.45, Grupp 2 kl 19.45
Stora aulan
* Kostvanor samt dopning
* UFK informerar om spelarutbildningsfrågor
* Fotboll i skolan, Kent Nyström, SvFF
* Juridiska frågor, Lars Helmersson, SvFF
Måndag kl 20.45
Stora aulan för spelare
Lilla aulan för ledare
* EM-final för U21 på storbilds-TV
Tisdag kl 20.30
Stora aulan
* Fotbollsprofil
Onsdag kl 19.00
Grupp 1 kl 18.45, Grupp 2 kl 19.45
Stora aulan
* Information om FOKUS, Ulf Kristiansson, SvFF
en ny datorbaserad träningsdagbok
OBS
Utförligt schema får varje spelare den 24 juni.
Då vi träffas för att gå igenom lite av det som
förväntas av oss under Elitpojk.

KALLADE SPELARE
Elitpojklägret 2009

Nedanstående spelare är kallade:

Nr

Namn

Förening

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jakob Kindberg (MV)

IK Sturehov

Joel Carlsson

BK Forward

David Rohlén
Oscar Håstlund
David Johansson
Kevin Larsson
Mikael Andersson
Stefan Hannasson
Arvid Jansson
Mirza Basic

ÖSK FK
Rynninge IK
ÖSK FK
Karlslunds IF HFK
Adolfsbergs IK
ÖSK FK
Karlslunds IF HFK
ÖSK FK

Miram Abdulramman

Rynninge IK

Charlie Marlow

BK Forward

Joakim Åberg

ÖSK FK

Kenan Krupic
Andreas Ståhl

Karlslunds IF HFK
ÖSK FK

Ismael Diawara (MV)

Rynninge IK

Reserver (utan inbördes ordning) som kan kallas in med kort varsel:
Spelare 1, Pontus Carlsson BK Forward
Spelare 2, Johan Högberg Sannaheds IF
Spelare 3, Martin Ingvarsson (MV)

