
Välkommen till 

Fotbollsskolan 2020 
 
Årets Fotbollsskola sker 15/6-18/6 2020 för pojkar och flickor födda 2012-

2008. Pga rådande tider med Covid19 så har vi gjort en del ändringar inför 

årets Fotbollsskola: 

 
Vi tränar mellan 10.00-11.30 (samling 09.45 varje dag), sedan äter vi lunch 11.30-12.10 på 

plats (ej i klubbhuset) och sedan tränar vi igen 12.10-13.40 (måndag-onsdag).  

 

På torsdag tränar vi 10.00-11.30 och slutar efter lunch ca 12.00. T-shirt delas ut på plats. 

 

 

* Vi samlas direkt på planen (se nedan) 

* Vi lämnar ut maten vid planen och äter på plats (ej i klubbhuset) 

* Vi använder oss av fler planer (Apelsinplan tillkommer) 

* Vi minskar träningstiden samt har fler ledare på plats 

samt håller oss till följande regler: 

* Endast symptomfria personer får delta 

* Undvik ”onödig närkontakt” såsom exempelvis att hälsa genom att ta 

varandra i hand 

* Vid minsta symptom på sjukdom - håll er hemma och kom inte till 

anläggningen 

* Vi delar inte vattenflaska och vi uppmanar också alla spelare och ledare att 

regelbundet tvätta händerna 

* Vi uppmanar även föräldrar att inte vara på anläggningen under träning 

 



Åldersgrupper, plats och samlingstid 

Grupp Åldersgrupp Samling Plats 

Grupp 1 Flickor 2008 09.45 Apelsinplan gräs 

Grupp 2 Pojkar 2008 09.45 Apelsinplan gräs 

Grupp 3 Pojkar 2009 09.45 Apelsinplan gräs 

Grupp 4 Flickor 2009 09.45 Hagenplan 

Grupp 5 Flickor 2010 09.45 Hagenplan 

Grupp 6 Pojkar 2010 09.45 Hagenplan 

Grupp 7 Flickor 2011 09.45 Påvelund 

Grupp 8 Pojkar 2011 09.45 Påvelund 

Grupp 9 Flickor 2012 09.45 Påvelund 

Grupp 10 Pojkar 2012 09.45 Lilla 7-manna 

 

Kom ihåg att ta med 

- egen vattenflaska 

- benskydd 

- fotbollsskor 

- ev. regnkläder 

- extra strumpor 

Ledare under veckan kommer att vara spelare från våra äldre ungdomslag. Detta ingår i 

deras spelarutbildning så prata gärna med era barn innan varje träningsdag att det är viktigt 

att lyssna på våra unga ledare.  

 

Vi respekterar att enskilda medlemmar i dessa tider inte vill, eller kan, delta i våra 

aktiviteter. Ytterligare frågor besvaras på kansli@alvsborgff.se 

 

Kontaktperson under veckan: Peter Westlund, 0762953117  

 

 

VÄLKOMMEN! 
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