SUMMERCAMP 2020 – ÖREBRO BLACK KNIGHTS

Örebro Black Knights har under flera år genomfört Summercamp för ungdomar
intresserade av amerikansk fotboll. Summercamp är ett läger som ger deltagarna en unik
utvecklingsmöjlighet som unga fotbollsspelare. Årets summercamp är öppet för alla i
åldern 9 till 15 år. Allt från nybörjare till erfarna spelare kommer att få massor av
träning i amerikansk fotboll!

Årets summercamp kommer att anpassas utifrån rådande omständigheter, Covid19. Vi
följer både Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Saff:s riktlinjer gällande
säkerhet vid idrottsaktiviteter. Vi har genomfört en riskanalys för att säkerställa
ungdomarnas hälsa.
Vad gäller:
1. Eget ansvar, om du uppvisar någon typ av förkylningssymptom stannar du
hemma
2. Möjligheter till handtvätt
3. Närkontakten mellan spelarna kommer att minskas
4. Fler mellanmålsstationer
5. Fler sittplatser
6. Något kortare eftermiddagspass än förra året
7. Vi är utomhus på Rosta gärde och sprider ut oss på planerna
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Aktiviteterna kommer att erbjuda samma utmaning och möjligheter till utveckling för
dig som spelare men med ett annat upplägg i år än förra året!

INFORMATION
Datum

Vecka 25 15/6 – 18/6 (4 dagar)
Vecka 26 22/6 – 26/6 (5 dagar)

Tid

13.00 –16.00
Samling 15 minuter innan start, ombytta och klara

Plats

Rosta gärde, Örebro

Deltagare
Priser

Ungdomar födda 2005 – 2011
2 veckor 1300.1 vecka 800.-

Utrustning

Fotbollskläder, full skyddsutrustning, hjälm samt fotbollskor
(naturgräs)
Hjälm och skydd finns att låna för de som inte redan har!

Mellanmål:

Ingår och serveras varje dag.
Ange ev matallergi när du anmäler ditt barn
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ANMÄLAN
Anmäl ditt barn genom att följa länken och fylla i uppgifterna:
https://camp.laget.se/BLACKKNIGHTS/Summercamp

Anmälan SENAST 31 maj

Vid deltagande under en av veckorna, ange vilken det gäller under övrig info vid
anmälan.

Fullständigt dagsprogram skickas ut till deltagarna efter anmälan.

KONTAKTUPPGIFTER
Elisabeth Lindéus, ansvarig Summercamp 2020
070-522 41 27
elisabethlindeus@telia.com
Sofia Vestman, ansvarig Summercamp 2020
0721-808225
sofia.vestman@gmail.com

