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Örnsköldsvik 2018-04-24

Till berörda föreningar
f v b Ledare/Tränare för
spelare födda 2005

INBJUDAN TILL JUNSELELÄGRET 13 ÅR
28 juni – 1 juli 2018
Ångermanlands Fotbollförbund inbjuder våra fotbollsungdomar till årets Junselelägret 13 år.
Låt föreningens flickor och pojkar delta och utvecklas vid det populära lägret. Under lägret
kommer ungdomarna både spela matcher och träna. Träningen är koncentrerad kring teknik,
spelförståelse och spel. Målvakterna kommer att få särskild målvaktsträning samt
matchträning vilket ger målvakterna en bra grundutbildning i målvaktsspel, något som de
självklart kommer att ha nytta av i framtiden.
Lägret är ett breddläger - föreningen får alltså anmäla ett valfritt antal deltagare.
Åldern är som förut 13 år. (Födda 2005)
Vi hoppas att så många spelare som möjligt från Er förening ges möjlighet att delta och
utvecklas på lägret såväl fotbollsmässigt som socialt.
Vid Junselelägret 13 år gäller följande:
Lägertid:

Lägret startar torsdagen den 28 juni klockan 16:00 och avslutas söndagen
den 1 juli ca kl 15.30. Viktigt att spelarna håller starttiden och inte kommer
för tidigt. Det finns inga ledare tillgängliga p.g.a. förberedelser förrän kl.
16:00.

Organisation:

Deltagarna delas in i lägerlag. Minst två spelare från samma
förening placeras i samma lägerlag. Om en förening endast
anmäler 3 spelare hamnar alla dessa i samma lag. Laget tränar,
spelar och bor ihop under hela veckan under ledning av en eller två
ansvariga instruktörer och mentorer (ÅFF:s lokala
spelarutvecklare).

Inkvartering:

Inkvartering sker i skolsalar. Varje lägerlag bor i en egen sal.
Alla deltagare från samma förening bor alltså inte tillsammans.
Informera Dina spelare om detta före anmälan till lägret.

Resor:

Var och en ansvarar för sin egen resa till och från lägret.

Samordna gärna resorna med din lagkamrat/grannförening.
Lägeravgift:

1 800:- kronor/deltagare.

Betalning:

Ni som betalar deltagaravgiften själv ska ha gjort det innan
lägerstarten på postgiro 13 24 32 - 6. OBS! Se även till att
avsändare d.v.s. deltagarens namn finns med vid betalningen.

Där föreningarna står för del eller hel avgift så faktureras
föreningen direkt efter lägret.
Anmälan:

Senast söndag den 3 juni skall anmälan vara inskickad.
Respektera sista anmälningsdag! Vi har kort planeringstid!

Övrigt:

Anmälan ska göras via ÅFF:s hemsida.
http://angermanland.svenskfotboll.se/
Följ anvisningarna på hemsidan.
För det fall det anmäls fler spelare än lägret har kapacitet för
kommer först till kvarn-principen att gälla.
Mer information om anmälningen ges av
Vivianne Sjöström 0660-105 41 eller
Mats Mähler
0660-105 43 på vårt kansli.

Faccebook:

Nytt för i år är att Ångermanlands Fotbollförbund har en egen
Facebooksida där vi inför, under och även efter lägret kommer att
lägga upp bilder, videoklipp och livesändningar från lägret. Därför
är det jättebra att ni redan nu går in och GILLAR OCH FÖLJER
oss på Facebook för att ta del av vad som händer runt
Junselelägret. Under själva lägret kommer det att läggas ut mycket
på Facebook, tanken är att ni föräldrar ska kunna få känslan av att
själv vara på plats på lägret.
OBS! Om ni INTE vill att ert barn ska synas på Facebook så måste
ni maila in detta med namn och förening på deltagaren som ej vill
synas till aff@vnidrott.rf.se .

Återbud:

Återbud sker till Glenn Gradin via mail.
glenn.gradin@telia.com
Om anmäld deltagare tvingas lämna återbud gäller detta:
Senare än sju dagar före lägerstart tas en administrations- avgift på
500 kronor ut. Utebliven avanmälan, 1 800 kronor i
administrationsavgift.
Om lägret avbryts p.g.a. sjukdom/skada
Efter 1-2 dagar faktureras halv lägeravgift (900 kronor)
Efter 3-4 dagar faktureras hel lägeravgift (1 800 kronor)
Om lägret avbryts av annat skäl
Hel avgift (1 800 kronor)

Upplysningar:

Frågor om Junselelägret 13 år kan du ställa till:
Glenn Gradin  070 – 857 57 47
glenn.gradin@telia.com

Brev/Utskick:

Kallelse med lista över utrustning och övrig information kommer
att finnas på ÅFF:s hemsida samt skickas ut till varje deltagare ca 1
vecka före lägrets start.

Ångermanlands Fotbollförbund hälsar Dig välkommen till Junsele den 28
juni – 1 juli 2018, med förhoppning om att vi får härliga fotbollsdagar och en
fin fotbollsutbildning.

Med vänlig hälsning
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Fotbollskommittén Glenn Gradin

