
 
 
Datum: 2019-05-23 

 

Bekräftelse IFK Viksjö sommarfotbollsläger 2019  
 

Nu börjar det dra ihop sig för årets sommarfotbollsläger, och vi vill med glädje meddela att ert barn fått plats följande 
vecka/veckor: 
 
V25  17/6 - 20/6  kl. 09.00-14.00 
 
Veckan börjar med att alla barn är på plats senast klockan 09.00 för ett gemensamt upprop vid klubbhuset där 
gruppindelning/ledare meddelas. 
Efter att barnen gått ut till sina grupper hålls en kortare information till de föräldrar som önskar samt tid för frågor. 
Gruppindelningen mailas ut 1-2 veckor innan start. 
Alla fotbollspass kommer att hållas på, Viksjövallen 1, 2, 3 (gräs/konstgräs).  
 
Vi ansvarar för alla barn mellan 09.00 och 14.00. Vi ringer dock inte upp föräldrar vars barn inte dyker upp. Så viktigt att ni 
lämnar och hämtar era barn på utsatta tider.  
Vid förhinder meddela oss på kansli@ifkviksjo.se.  
Inga barn får gå hem mitt under dagen om detta inte har meddelats till huvudansvariga.  
Som avslutning på fredagen (14.00) brukar vi avsluta med ett vattenkrig för de som vill. 
 
Ledare: 
Alla grupper leds av våra unga ledare som är utbildade internt av IFK Viksjö. 
Ledarna har support av våra övergripande ansvariga som finns på plats hela veckan. 
 
Att ta med varje dag: 

• Fotbollskläder 

• Benskydd 

• Skor 

• Ombyteskläder 

• Regnkläder 

• Matsäck (alt. lunchpaket från cafeteria) OBS! Vi har ej uppvärmningsmöjligheter för medhavd matsäck. 

• Vattenflaska (ingår i deltagarpaketet) 

• Solkräm 
 
Varje deltagare får en t-shirt och en vattenflaska. Vi ansvarar ej för medhavda värdesaker, kläder m.m.  
 
Luncher 
Lunchen äts vid klubbhuset. Listor på vilka som har beställt lunch mailas ut ca 1 vecka innan lägret.  
Observera att inget som innehåller nötter får medhavas då vi har barn på fotbollslägret som är mycket allergiska. 
 
Det är viktigt att era barn dricker och äter ordentligt. Dels under tiden de är på fotbollslägret men också innan vid frukost 
och efter för återhämtning. Varma dagar kan det annars bli jobbigt om de inte är förberedda. Under tiden de är här så 
håller våra ledare koll på att de får i sig vätska och får svalka vid behov. Se även till att de är insmorda med solkräm när de 
kommer på morgonen då de vistas i solen många timmar. 
 
Om något händer: 
Vi har sjukväskor om lindrigare saker händer i form av omplåstring mm. Skulle vi behöva åka in till sjukhus/vårdcentral 
kontaktas alltid målsman. 
Om ett barn får ett getingstick så har vi rutiner för det, hör av er till kansliet om ni har funderingar kring detta. 
 
Allergier: 
När ni anmälde er fick ni fylla i eventuella allergier samt om det är något annat vi bör känna till. Är ni osäkra om ni gjort 
detta så meddela igen via mail. 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att ringa eller maila till oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anneli Gigg 
kansli@ifkviksjo.se      
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