
 

 

Solna 2021-11-03     Till berörda spelare, ledare och föreningar P06  
 

P06 KALLELSE TILL REGIONALT UTVECKLINGSLÄGER 4–7 NOVEMBER 

 

Distriktsförbundskaptenerna har tagit ut följande spelare:   
 

Lag Blå 
Alexander Aronsson FC Djursholm 
Adam Björklund  AIK Solna FK 
Kasper Bolin Årsta FF 
Noah Ek Bollstanäs SK 
Adam Flyborg IFK Lidingö FK 
Younes Hubert Quintanilla Nacka FC 
Will Jarlee IFK Haninge 
Richard Kettunen Chengula IFK Haninge 
Hans Koffi Roux IFK Tumba FK 
Salim Makanda Nacka FC 
Teodor Martvall Kakoseos IFK Lidingö FK 
Noah Molin Boo FF 
Dante Palmkvist Boo FF 
Armando Prenga Spånga IS FK 
Armano Redzic IFK Haninge 
Filip Sjöberg, mv  IFK Haninge 
Ruben Steinberg Brommapojkarna DFF 
Emil Ström Nykvist Boo FF 
Konstantin Tskhadadze, mv Nacka FC 
Gustav Wall FC Djursholm 
Vilgot Åström Boo FF 
Martin Östergren Brommapojkarna DFF 
 
Lag Röd 
Charlie Antonelius Brommapojkarna DFF 
Hugo Berg Tyresö FF 
Lukas Briceño De La Fuente FC Djursholm 
Wiking Brodsky Tyresö FF 
Tor Brännström Täby FK 
Danilo Culic IFK Haninge 
Axel Hjertstedt IFK Lidingö FK 
Rasmus Jansson, mv Brommapojkarna DFF 
Devin Larsson IFK Lidingö FK 
Noel Larsson  Boo FF 
Fabian Lindeberg,mv Hanvikens SK 
Fabian Litzén IFK Haninge 
Kelnoh Marrah IFK Stocksund 
Keyano Marrah IFK Stocksund 
Nizar Nasrulla Huddinge IF 
Lucas Norrman IFK Stocksund 
Jens Olsson FC Djursholm 
Christoffer Sika IFK Haninge  
Oliwer Stark Hanvikens SK 
Victor Tjeder FC Djursholm 
Noah Östberg Hanvikens SK 
Ali Özcelik FC Djursholm 
 



 

 

DATUM OCH PLATS 
4–7 november, Nyköping. 
 
TIDER 
Samling: torsdag 4 november kl. 08.30 vid Stockholms Fotbollförbunds kansli, Västra vägen 5A, Solna. 
Hemkomst: söndag 7 november ca kl. 16.30 till Stockholms Fotbollförbunds kansli.  
Vi kommer åka abonnerad buss till och från Nyköping.  
 
INKVARTERING 
Rosvalla IP (föreningslokaler), Idrottsvägen, 611 62 Nyköping.  
Medtag luftmadrass/liggunderlag, sovsäck/täcke/lakan samt kudde. 
OBS! Ta bara med madrasser som är max 80–90 cm breda.  
 
DELTAGANDE DISTRIKT 
Stockholms FF x 2, Södermanlands FF, Värmlands FF, Västmanlands FF och Örebro Läns FF. 
Vi kommer att åka med två lag, totalt 44 spelare. 
  
KOSTNAD 
Kostnaden är 2 000: -/spelare. Vi kommer att fakturera din förening i efterhand.  
 
UTRUSTNING 
Det kommer att genomföras två träningar och tre matcher/lag. Du kommer att få låna tränings- och 
fritidskläder under lägret. Du kommer att få kvittera ut en väska med kläder som du ska ansvara för 
under hela lägret och återlämnas på StFF:s kansli i samband med hemkomsten.    
Du har själv ansvar för att kläderna återlämnas i samma skick som när du kvitterade ut dessa.  
Skada eller förlust pga. oaktsamhet debiteras dig.  
 
Du behöver ta med dig: 
• Luftmadrass/liggunderlag (max 80-90 cm bred), sovsäck/täcke/lakan samt kudde 
• Fotbollsskor för gräs och konstgräs - tänk på att skorna ska vara väl insprungna 

• Joggingskor och badtofflor 
• Handduk 
• Godkända benskydd (obligatoriskt under träning och match) 
• Vattenflaska (tydligt uppmärkt med ditt namn) 
• Underställ, mössa, vantar (träning utomhus, så viktigt att ta med kläder efter väder) 
• Målvakterna tar med sig personlig målvaktsutrustning 
• Personliga saker (underkläder, hygienartiklar m.m.) 
• Egen flaska handsprit  
• Giltig id-handling  
 
BEKRÄFTA DELTAGANDE  
Du bekräftar ditt deltagande genom att fylla i följande länk senast den 22 oktober.  
REGIONALT UTVECKLINGSLÄGER NYKÖPING 4-7 NOVEMBER - Stockholm (stff.se) 
På länken anger du även lite annan info (anhörighetsuppgifter mm).   
 
PROGRAM 
Övergripande program bifogas.  
 
 
 
 
 

https://www.stff.se/utbildning/spelare/regionalt-utvecklingslaeger-nykeoping-4-7-november/


 

 

 
PERSONUPPGIFTSHANTERING/GDPR 
Spelares och ledares personuppgifter kommer behandlas i samband med lägret.  
För mer information om denna personuppgiftshantering, se www.svenskfotboll.se/personuppgifter  
 
De personuppgifter som samlas in på målsmän/anhöriga behandlas endast för att upprätta kontakt 
vid en eventuell krissituation. Efter genomfört läger kommer dessa personuppgifter att raderas. 
 
Under lägret kommer det tas foton och filmas och det kommer bl.a. att användas i utbildningssyfte i 
samband med lägret, men kan även, i delar eller sin helhet, komma att läggas upp på 
distriktens/SvFFs hemsidor eller sociala medier och kan även komma användas t ex i 
utbildningsmateriel, publicering i tidningar etc. 
 
Utvecklingslägret är en aktivitet i SvFFs verksamhet, där fotografering, filmupptagning och annan 
dokumentation av spelare är en del av verksamheten. Om någon av er har önskemål avseende att 
undvika fotografering etc. under lägret ber vi er kontakta Emma Ringvall (undertecknad) med ett 
mejl, innan lägret startar. SvFF/organisationen för lägret kan dock inte garantera att ni inte kommer 
att vara med på bild eller film, men kan försöka tillmötesgå eventuella önskemål i den mån det är 
möjligt. 
 
ANPASSNINGAR COVID-19   
Under lägret kommer folkhälsomyndighetens och svensk fotbolls rekommendationer och riktlinjer att 
följas för att minska risken för smittspridning. Vi alla tillsammans har ett stort ansvar att följa dessa. 
Det är mycket viktigt att du kommer frisk och oskadad. Har du varit sjuk eller skadad måste du ha 
kunnat tränat/spelat match regelbundet innan lägret startar. Vid konstaterad covid-19 ska du ha varit 
frisk en vecka innan återgång i fysik aktivitet. Om du inte kunnat träna regelbundet, måste du 
kontakta Emil Grändås och diskutera din medverkan eller lämna återbud. 
 
I dessa tider är det extra viktigt, för dig och mot alla andra, att du stannar hemma och inte kommer 
på lägret om du inte känner dig helt frisk.  Kontakta oss och diskutera din medverkan om någon du 
bor med eller någon du varit i kontakt med har konstaterad covid-19 eller väntar på provsvar. 
Kontakta oss även om du misstänker att du på annat sätt blir utsatt för risk för smitta innan lägret. 
Läs också på Folkhälsomyndighetens hemsida vilka riktlinjer som gäller om t.ex. hemkarantän och 
utlandsresa, Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se) 
 
MEDICINER 
Om du tar någon medicin - Gå in och titta i Röd/Gröna listan på RF:s hemsida, 
www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/rod-gronalistan för att försäkra dig om att medicinen inte är 
dopingklassad. Om du tar dopingklassad medicin måste du och din målsman ta kontakt med din 
läkare och rådgöra om det finns alternativ till den medicinen du har. 
 
ÖVRIGT 
• En fysioterapeut kommer finnas på plats hela lägret. Uppgift är i första hand akuta skador som 
uppstår på lägret.  
• Åskådare kommer inte kunna träffa spelare och ledare i samband med matcherna (spelare och 
ledare går i gemensam grupp till och från planerna). 
• Samtliga matcher kommer att filmas och laddas upp i efterhand. 
 
 
 
 
 

http://www.svenskfotboll.se/personuppgifter
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/rod-gronalistan


 

 

 
 
Viktigt! Om du inte kan delta måste du meddela någon av ansvariga ledare omgående.  
 
Har du frågor eller funderingar kan du kontakta någon av oss: 
 

LEDARE  
Distriktsförbundskapten lag blå: Johan Ländin 070-796 12 34 
Distriktsförbundskapten lag blå: Thibaut Molinatti 
Distriktsförbundskapten lag röd: Martin Augar 0739-55 42 90 
Distriktsförbundskapten lag röd: Adam Stevens 070-841 41 46 
Distriktsförbundskapten målvakter: Andreas Larsson 073-032 02 99 
Distriktsförbundskapten målvakter: Max Brådhe 
Spelarutbildare: Emil Grändås 070-912 12 09 
 

 
VÄLKOMMEN TILL REGIONALT UTVECKLINGSLÄGER!  
 
Med vänliga hälsningar 

Stockholms Fotbollförbund 
Emma Ringvall    
08-444 75 05  
emma.ringvall@stff.se  

mailto:emma.ringvall@stff.se

