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STU 14 för ”Pojkar födda 07 - Sydväst”  

i Västra Ingelstad söndagen den 29 augusti 
 

 

Härmed kallas Du till STU-samling 1 (Skånes FF’s Spelar- och Tränarutbildning)  

för Pojkar 14-år, Sydvästzonen.  Det kommer att bli 3 träningar under 2021 och kallelser till 

kommande samlingar hittar du efter hand på Skånes FF:s hemsida: www.skaneboll.se/stu 

SAMLING Söndagen 29 augusti på Västra Ingelstad IP, Lillsjövägen, Västra 

Ingelstad. 

  

TIDER  Samling kl 09.00 (ombytt!). Vi tränar kl 09.30-11.30 grupp 1, slut 11.45 

Samling kl 13.00 (ombytt!). Vi tränar kl 13.30-15.30 grupp 2, slut 15.45  

Bägge samlingar på Västra Ingelstads IP, (natur/konstgräs).  

 

SÄRSKILD INFO - Omklädningsrum används ej – kom ombytt till samlingen! 

FÖR DENNA SAMLING - En kortare teori hålls utomhus före samt efter träningen. 

- Var noga med att tvätta händerna med tvål före samt efter träningen. 

- Viktigt att Du har med en egen (fylld) vattenflaska (märkt med namn). 

- Vi har inget mellanmål efter träningen – ta med eget matpaket till din 

hemresa. 

- Ta med ev ombyte för din hemresa om det skulle bli dåligt väder. 

- I möjligaste mån, ta dig till denna samling med individuell transport 

(bil och ej buss/tåg eller samåkning). 

- Ingen klubbtränarfortbildning hålls i samband med denna samling.  
 

STU-ANSVARIGA Mats Kronblad, 0709-80 70 79, mats.kronblad@comhem.se  

Patrick Sjöborg, 0761-27 48 06, sjoborgpatrick@gmail.com 

  

UTRUSTNING Träningskläder, fotbollsskor, benskydd, vattenflaska, 1 st fotboll (strl 5 

märkt och pumpad). Målvakter ska ha 2 st bollar med sig.  
 

DELTAGARAVGIFT STU t-shirt ingår i avgiften som faktureras din förening i efterhand. 
 

ÅTERBUD Om Du är skadad eller på annat sätt inte kan delta måste Du omgående 

kontakta och meddela detta till STU-ansvariga ovan. 

 

VIKTIG INFO Fyra dagar före denna samling erhåller er förening samt er(a) angivna 

kontaktperson(er) ett mail innehållande gruppindelning, samlingsplats 

och särskild viktig information. Ni ombeds senast dagen före samlingen 

bekräfta era spelares deltagande på samlingen direkt till STU-ansvariga. 

 
 

http://www.skaneboll.se/stu
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INFO VÅRDNADSHAVARE Vi kommer tyvärr inte genomföra den inplanerade informationsträffen 

för vårdnadshavare vid detta tillfälle utan kommer i stället att lämna ut 

ett informationsblad till spelarna vid första STU-tillfället. 

 
KLUBBTRÄNARE Kan tyvärr inte genomföras vid detta första tillfälle. Vi återkommer 

med mer information om nästkommande tillfälle i september.  

Om Ni har missat att anmäla Er till klubbtränarfortbildningen vänligen 

maila undertecknad. 

 

ÖVRIGA STU- 26 september samt 24 oktober. 

SAMLINGAR  Kallelser till denna samt till kommande STU-samlingar kommer också 

att finnas på vår hemsida www.skaneboll.se/stu 

 

 
 

NÄSTA STU-SAMLING Nästa STU-samling är söndagen den 26/9 i Västra Ingelstad med 

samling kl. 09.00/13.00. 

 

 

VÄLKOMMEN TILL VÄSTRA INGELSTAD! 

SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND 

 

Ingrid Pettersson 

ingrid.pettersson@skaneboll.se 

http://www.skaneboll.se/stu
mailto:ingrid.pettersson@skaneboll.se

