
  Åland F02, distriktsturnering Eerikkilä, den 19-

  22 juni 2016 - intresseanmälan 

 

Den 19-22 juni 2016 arrangeras den traditionella distriktscupen (fd Pohjola-cup) i Eerikkilä. För första 

gången på flera år finns planer på att skicka ett eget åländskt lag till turneringen för flickor födda 02. 

Under de senaste åren har några åländska flickor deltagit i distriktscupen, men har då varit inhysta i 

ett annat distrikt. 

För att säkerställa att Åland kan skicka ett eget lag behöver Ålands Fotbollförbund (ÅFF), veta att det 

finns tillräckligt många spelare som är intresserade av detta. Nämnas bör att LIF/JIK och IFK 

Mariehamn har träffat ÅFF för att diskutera ett åländskt lag och det var positiva signaler från 

föreningarna. 

Här ett kort sammandrag av de viktigaste frågorna. 

Upplägg 

De spelare som är intresserade ska anmäla sig enligt instruktionerna nedan.  

Ålder 

Spelare födda 2002, men även födda 2003 är välkomna att anmäla sitt intresse. 

Spelartrupp 

Den slutgiltiga truppen består troligtvis av 16 utespelare + 2 målvakter. Om flera än 18 spelare visar 

intresse för cupen, sker en uttagning av spelare. 

Träningar 

Träningen inleds förhoppningsvis i november. Under vintern träffas laget ca 1 gång/månad, men lite 

oftare månaderna före turneringen. Träningen bedrivs under vintern på WHA, Vikingavallen och/eller 

Eckeröhallen. Exakt träningsschema meddelas senare. 

Tränare 

Johan Carlsson är regiontränare och ansvarar för laget. Till sin hjälp behöver han en assisterande 

tränare och troligtvis en lagledare. Dessa personer är ännu inte utnämnda. 

Kostnad 

Vistelsen i Eerikkilä kräver övernattning, troligtvis i fyra dygn. ÅFF har en del medel avsatta för 

distriktsverksamheten, men även spelarna står för en del av utgifterna. Den slutgiltiga budgeten är 

inte fastslagen, men kostnaden per spelare torde vara ca 50-100 euro. 

Intresseanmälan 

De spelare som är intresserade av att delta, mailar tränaren Johan Carlsson, 

johan.carlsson@ifkmariehamn.com. Uppge: 

- Namn 

- Förening 

- Födelseår 

mailto:johan.carlsson@ifkmariehamn.com


- E-postadress till både spelare och förälder 

- Telefonnummer till både spelare och förälder 

 

Anmälan ska vara Johan tillhanda senast fredag 23.10.2015. 

 

Övriga frågor 

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Johan enligt e-post ovan, tel 0457- 3424697 eller  

Daniela Haglund, ÅFF, fotboll@idrott.ax, tel 16856 
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