
SOMMARCAMPSOMMARCAMP

Anmälan görs till linus.rosholm@ljungbyif.nu och ange följande uppgifter i din anmälan: 

1. Namn, 2. Personnummer (10 siff ror), 3. Mailadress, 4. Telefonnummer.
5. Välj storlek på T-shirt: (128, 140, 152, 164, XS, S, M, L ), 6. Välj storlek på shorts: (128, 140, 
152, 164, XS, M, L ), 7. Välj storlek strumpor: (31-34, 35-39, 40-43). 8. Eventuella allergier. 
9. Behov av specialkost måste anges, till exempel fl äskfri, mjölkfri, glutenfri, vegetarisk kost. 
10. Position på plan.

För frågor, vänligen kontakta sommarakademin@mff .se
Hjärtligt välkommen med din anmälan! Ljungby IF & Malmö FF

SOMMARCAMPSOMMARCAMP
Finns det något bättre än att spela fotboll på sommarlovet? 
Malmö FF kommer till Ljungby i sommar för att i samarbete med oss anordna fotbollsskola för 
pojkar och fl ickor födda mellan år 2004 - 2009. 

Tag chansen att under tre dagar träna fotboll under ledning av akademitränare från Malmö FF, 
ha riktigt kul, både på och utanför planen och kanske lära känna nya kompisar. 

FÖLJANDE INGÅR:
•  Fotbollsträning under tre dagar som 

akademitränare från Malmö FF ansvarar för 
och där ledare från Ljungby IF assisterar.

•  Målvaktsträning - för dig som är målvakt 
eller vill prova på att vara målvakt kommer 
vi att erbjuda specifik målvaktsträning av 
utbildad målvaktstränare.

•  MFF träningströja, shorts, strumpor, fotboll, 
vattenflaska och gymnastikpåse. 

•  Två matchbiljetter till en speciell vald 
match med Malmö FF under säsongen 
2019 som Malmö FF återkommer med 
under våren då spelschemat är spikat.

•  Lunch och frukt varje dag. Glöm inte att 
ange eventuell specialkost mm i anmälan 
enligt nedan. 

ÖVRIGA UPPGIFTER:
För vem: Pojkar och fl ickor födda 2004 - 2009
Var: Lagavallen i Ljungby
När: 25 - 27 juni
Tid: Tre dagars träningsläger, tisdag till torsdag 
kl. 9-15 där samling sker kl. 8.30 varje dag.
Kostnad: 1 600 kr 

Sista anmälningsdag: Måndag 15 april.
OBS! Vänligen respektera detta datum då vi ska 
beställa paketet och sedan skicka i väg det på 
tryck. Eventuell återbetalning av deltagaravgift: 
Fram till och med den 15 april kan man avboka 
sin plats utan kostnad. Från och med den 16 april 
och framåt debiteras man 800 kr. 

Efter att du har fyllt i nedanstående uppgifter 
skickas ett mail till dig med information om 
hur du ska gå tillväga för att genomföra 
betalningen. Tänk på att din anmälan inte är 
aktiv förrän din betalning är gjord. 

ANMÄLAN:

SOMMARCAMP2019


