
                                                                                                                             

 

Information - Pro Football Camp 2020 
 

Fortfarande befinner vi oss i Covid-tider och då blir allt lite annorlunda. Under nästa veckas camp kommer 

vi dela upp grupperna på 2 planer. Grupperna kommer också att äta lunch vid planen. Grupperna turas om 

att träna på Påvelunds IP och Hagenplan enligt schema nedan. 

 

Samling sker på planen kl. 09.15 varje dag enligt schema nedan. Vi kommer avsluta träningen ca 14.15. 

Glöm inte att ta med fotbollsskor, benskydd, ev. ombyteskläder vid dåligt väder, ev. regnkläder och en 

egen vattenflaska. OBS! Målvaktsträning sker 09.30-10.15 och 12.15-13.00 varje dag på Påvelunds IP och 

detta betyder alltså att målvakterna börjar alltid sina pass på Påvelund och går sedan tillbaka till sina 

ordinarie grupper. 

 

T-shirt kommer att delas ut vid första samlingen. Vi kommer även ha bemanning på Påvelunds IP under 

hela veckan. Frågor besvaras av Peter Westlund, 0762-953117 alt. kansli@alvsborgff.se  

 

 

* Endast symptomfria personer får delta 

* All verksamhet sker utomhus, inga samlingar inomhus  

* 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  VIKTIGT!  

* Vi delar inte vattenflaska och vi uppmanar också alla spelare och ledare att regelbundet tvätta händerna 
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Förra veckan gick vi ut med följande information: 

 

Hej, 

 

Vi har i veckan fått information från West Bromwich att de tyvärr inte kommer till Sverige pga restriktioner 

och att medborgare från England som åker hit får två veckors karantän. 

 

Detta är ju givetvis oerhört tråkigt men vi har i dagarna jobbat stenhårt och fått tag i 4 st väldigt bra 

instruktörer. Vi kör alltså som planerat. :) 

 

Ekonomiskt förlorar vi betalda flygbiljetter och hotell, samtidigt som vi får betala nya instruktörer, dock så 

höjer vi inte avgiften. T-shirt och lunch ingår alltså fortfarande. 

 

Ni som känner att ni vill avanmäla, och få tillbaka pengarna, kontaktar omgående kansli@alvsborgff.se och 

meddelar detta. Vi behöver veta detta senast tisdag 4 augusti. 

 

Vi kommer gå ut med ytterligare information nästa vecka, men redan nu kan ni planera in att vi kör 09.30-

14.30 mån-tors 10-13/8. 

 

Vi hoppas verkligen att ni fortfarande vill vara med och vi ber om ursäkt för den sena informationen. 

 

Sista inbetalning för er som fullföljer är 22 juli. Betalning sker till BG 661-0786 eller Swish till nr nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Peter Westlund 

Älvsborg FF 

0762-953117 


