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Ekonomisk information 

En förutsättning för verksamheten är att det finns ekonomi för verksamheten. En del 
i finansieringen kan vara lag – eller spelarsponsring. En annan del är deltagaravgifter 
som ger visst överskott för att kunna finansiera deltagandet i SDF SM. 

Kostnader för Distriktslagsverksamheten faktureras ALLTID spelarnas förening, 
varför det då är viktigt att spelaren går via sin förening innan anmälan görs. I 
annat fall är det upp till föreningen att fatta beslut om fakturering sker av 
spelaren eller om föreningen står för kostnaderna. 

Grundläger F/P 14/16 år 

Detta läger har som mål att bredda truppen och ge alla spelare lika förutsättningar 
för kommande års utvecklings läger. Syftet är att utbilda spelarna i energikällor för 
maximal prestation och aktuella förbättringsområden samt vikten av 
sommarträning. Detta läger två heldagar är en förberedande utbildning inför det 
kommande årets uttagningar till distriktslags-SM. Dessa hålls på våren säsongen 
efter distriktslags-SM och innehåller teori och praktik. 

Kostnaden för lägret är 300 kr/person och dag. 
Anmälan från föreningarna, alla kommer med på lägret. 

Elit-läger F/P 15/16 år 

Detta läger har som mål att ge kunskap i taktik och spelförståelse. Syftet är att 
utbilda spelarna i idrottspsykologi genom vikten av att vara maximalt förberedd för 
prestationen och hur vi kan vara ”bäst när det gäller” samt målvaktsträning. 
Detta läger är två heldagar under olika helger och hålls under senvåren. 
Innehållet är träning, taktik och interna träningsmatcher. 

Kostnad för lägret är 700 kr/person och dag.  
Elit T-shirt och fika/mellanmål ingår i avgiften. 
Kaptenerna har till detta läger tagit ut 30 utespelare och 4 målvakter. 

Trupp-läger F/P 15/16 år 

Detta läger har som mål att sammansvetsa den färdiga truppen, både inom laget 
och tillsammans med alla som ska åka med till SDF-SM. 
Syftet är att finslipa de sista detaljerna samt att utbilda spelarna i etik och moral. 
Lägret är två dagars läger vid två tillfällen med övernattning som är under vintern. 
Innehåller träning, teori och träningsmatcher och olika aktiviteter utanför planen. 

Kostnad för lägret är ca 750 kr/person (SM avgift) allt beroende på var SDF-SM 
går och vilken ekonomi laget har innan man åker. I avgiften ingår mat på lägren, 
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klädpaket, buss samt boende under SM. Eventuellt kan matkostnader under SM 
tillkomma. 

 

Kostnad för lägret är 1 000-1 500 kr SM-Avgift allt beroende på var SM 
tävlingarna går och vilken ekonomi laget har innan man åker. I avgiften ingår 
mat på lägret, klädpaket, buss samt boende under SM. Eventuellt kan 
matkostnader under SM tillkomma. Förbundskaptenerna har till dessa läger valt 
ut sin trupp på max 18 utespelare, 2 målvakter = 20 spelare 

 
 
 
 
 

http://www.nibf.se/

