
INFO OCH PACKLISTA för träningslägret i Vendsyssel 29-31 mars 2019 Herr Junior 
 
Snart är det dags för träningsläger. I år så bär det av till Vendsyssel under helgen 29-31 mars. 
Vi kommer på bo på träningsanläggningen och träna på fina faciliteter. I träningslägret ingår 
som tidigare nämnt följande: 
 
I lägret så ingår det Logi i 4-5 bäddsrum, helpension med start med middag på fredagen, färja 
t/r Göteborg-Frederikshavn, buss t/r Frederikshavn-Vrå, träning på gräs eller konstgräsplaner, 
försäkring. 
 
Vi kommer åka med morgonfärjan från Göteborg fredag kl 09:00 och kommer fram till 
träningsanläggningen vid ca 14:00. Detta innebär att killarna BEHÖVER söka ledigt för 
fredagen den 29/3-2019. Vi lämnar sedan anläggningen kl 12 söndagen den 31 mars och 
räknar med att vara tillbaka kl 17:30 i Göteborg. Vid intyg från ledare så kontakta mer än 
gärna någon av oss. 
 
SAMLING sker senast 08:15 fredag morgon vid Danmarksterminalen.  
 
Adress: 
Danmarksterminalen 
Emigrantvägen 20 
413 27 Göteborg 
 
En preliminär tidsplanering kring helgen i Danmark kommer veckan innan avgång. 
 
PACKLISTA  
 
OBS! Tänk på att detta är en mall med saker man bör ha med sig. Man kan givetvis också ta 
med sig andra saker man tycker är nödvändiga. 
 
Att ta med sig: 
• Regnkläder 
• Benskydd 
• Fotbollsskor 
• Extra Fotbollsskor (Om man vill) 
• Träningsskor (bekväma skor att gå runt i) 
• Kläder utanför fotbollen  
• Hygienartiklar (tandborste, tandkräm, duschkräm etc.) 
• Fickpengar – ca 100 danska kronor, funkar även med bankkort (FRIVILLIGT, Allt är 
inkluderat utom kvällsaktivitet) 
• Mobiltelefon 
• Ev. personliga medicinen 



REGLER 
o Nolltolerans gällande alkohol och droger 
o Man respekterar den tid som tränarna anger för samling etc. 
o Man håller ihop, pratar med tränare om man måste avvika 
o Sängdags ca. kl 23.00 
o INGEN KILLE FÅR GÅ SJÄLV UTANFÖR ANLÄGGNING - Alltid två och två eller fler 
 
 
KONTAKTINFORMATION 
Antoine Meunier (Ledare) 
Mobil: 0705-637146 
Email: tony.meunier@hotmail.com 
 
Peter Olsson (Ledare) 
Mobil: 0705-374025 
Email: peterolsson13@gmail.com 
 
Vid några frågor så är det bara att kontakta någon av oss ledare. 
 
Mvh, 
Antoine och Peter 
 
 
 
 

 

 


