Spelare och föreningsledare,
Detta fotbollsår har varit speciellt för oss alla på många sätt under rådande pandemi.
Distriktsverksamheten har varit stängd till och med 30 juni och det har därför inte varit
möjligt att genomföra de läger som var planerade under våren. Norrbottens fotbollsförbund
gav F06 dispens att genomföra matchläger i juni, ca 80 tjejer deltog under tre dagar på
NYAB-vallen. Spelarna visade upp en bra attityd och inställning och vi fick se många fina
fotbollsaktioner samtidigt som vi ser att det finns delar att arbeta vidare med.
Vi lämnade matchlägren med 80 spelare som skulle bli 35 till distriktslägret i Nyborg 11 juli.
Lägret i Nyborg genomfördes i extrem värme som blandades med åska, sol och regn. Även
här imponerades vi över spelarnas inställning och attityd trots den värmebölja som var. Vårt
uppdrag efter lägret i Nyborg var att ta ut en trupp på 18+2 som åker på utvecklingsläger i
Junsele, 10-13 augusti. På nästa sida listas de spelare som är uttagna. Denna uttagning har
inte varit enkel då det finns många bra spelare. Vi har utgått från nuläget och de läger vi har
genomfört. Vi vill betona att distriktslagsverksamheten fortsätter under hösten där de som
inte togs ut nu har lika stora möjligheter som alla andra att bli uttagna till nästa års Cup
Kommunal.
Det är viktigt att alla uttagna spelare till utvecklingslägret i Junsele anmäler sig till Anders
eller Anna så snart som möjligt, detta för att vi ska kunna kalla in ersättare om det skulle
behövas. Det blir intensiva dagar med match och träning och det är därför viktigt att alla
spelare är skadefria.
Mer information avseende tider, resa, upplägg etc kommer senare.
Fotbollshälsningar,
Anders, Anna och Göran.
Anders Lindkvist, anderslindkvist76@gmail.com, 070-6302042
Anna Öqvist, anna.oqvist1@gmail.com, 072-5390508

Uttagna spelare utvecklingsläger i Junsele, 10-13 augusti 2021.
Wilma Holmgren (MV)
Lova Henell (MV)
Emma Branden
Felicia Klisics
Alvina Ejneborn Skär
Hanna Nygård
Ylva Kajberg
Elsa Videhult
Moa Nyhlén
Minou Boman
Alva Rastelid
Matilda Larsson
Rebecka Bramberg
Moa Ihs
Thea Eriksson
Frida Nordlund
Magdalena Enstedt
Elsa Modig
Astrid Löfgren
Eva-Alida Eliasson

Älvsbyns IF
Luleå SK
Gammelstads IF
Gammelstads IF
IFK Luleå
IFK Luleå
IFK Luleå
Bergnäsets AIK
Storfors/MSSK
Storfors/MSSK
Luleå SK
Luleå SK
Luleå SK
Luleå SK
Piteå IF
Piteå IF
Piteå IF
Piteå IF
Notvikens IK
Kiruna FF

