Utvecklingscamper för Flickor U14-U16
Senaste ansökningsdag 30 november 2019
Utvecklingscamper för Flickor födda 2004 - 2006 arrangeras 2020 på 7 olika camporter.
Föreningarna kan ansöka om plats för 7 utespelare och 1 målvakt. Totalt kommer 38 utespelare
och 6 målvakter per camport att beviljas medel för att delta
Utvecklingscamper för Flickor U14-U16
Går till på det sättet att ansökningarna behandlas i den tur de inkommer och därefter fördelas
platserna enligt principen, en spelare per förening tills samtliga platser är fördelade och så att
campen kan genomföras (med det antalet spelare camperna kan ta emot). Obs! Det finns endast
6 målvaktsplatser totalt per camport.
Tilldelning av platser för deltagare till campen görs av SIF efter 30 november 2019.
Ansökningarna sker via föreningens IdrottOnline sida (För info se guide).
Camperna genomförs 18 - 19 januari 2020 i Landsbro, Borås, Munkfors, Östervåla,
Gnesta, Härnösand och Norsjö.
Föreningen ansöker om Idrottslyftsmedel på 2 350 kr per deltagare som täcker kostnader för:
- Campavgift, mat, logi och utbildningsmaterial.

FÖRSLAG TILL TIDSPLAN för föreningens åtgärder
15 oktober 2019
- Öppnar ansökan i IdrottOnline till ” Utvecklingscamper U14-U16 Flickor”.
Före 30 november 2019
- Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel genom föreningens IdrottOnline sida.
- Informera berörda spelare att de är nominerade från föreningen för att kunna delta på
Utvecklingscampen.
Efter 30 november 2019
- Kallelse skickas ut direkt till spelarna som blivit antagna till campen.
18 - 19 januari 2020 campen genomförs på de 7 camporterna.

Utvecklingscamper för Flickor U14-U16

Tid och ort

Utvecklingscamper för Flickor U14-U16 arrangeras på följande orter och datum, kolla för
vilken camport er förening kommer delta (Distrikt på camporten)
Camport
Landsbro
Borås
Munkfors
Östervåla
Gnesta
Härnösand
Norsjö

Distrikt på camporten
Östergötland, Småland, Blekinge
Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal, Skåne
Värmland, Dalarna, Västmanland, Örebro Län
Stockholm Norr, Uppland
Södermanland, Stockholm Södra, Gotland
Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland

Norrbotten, Västerbotten

Datum
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020
18 - 19 jan 2020

Föreningens ansvar
Föreningen tar ansvar för att deras campdeltagare kommer till och från camporten. Föreningen
ska dessutom informera målsman om att spelaren finns med på föreningens ansökan som
skickas in. Föreningen ansvarar även för att kontrollera att deltagarna tagit del av information
som mailats ut inför campen.
Information
Föreningen kommer att informeras via e-post och uttagen spelare kommer kallas via separat
kallelse direkt till spelaren. Föreningen informeras också om det är någon nominerad som ej
antagits.
Om uttagen spelare av någon anledning ej kan delta ska det meddelas till angiven
kontaktperson för campen.

BUDGET för ANSÖKAN
För omkostnader för spelarnas deltagande i campen

Antal

Campavgift & utbildningsmaterial för flickor (födda 2004-2006) (max 7 spelare)

7

2 350 kr/
deltagare

Campavgift & utbildningsmaterial för flickor (födda 2004-2006) (max 1 målvakt)

1

2 350 kr

Utbildningsmaterial erhålles på camperna och kostnaden för campavgift och utbildningsmaterial
debiteras av SIF så fort medlen utbetalts till föreningen innan campernas genomförande.

Har Du frågor kontaktas
för Idrottslyftet – Linus Berg
Telefon: 08 - 449 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se

Utvecklingscamper för Flickor U14-U16

