
Bara GIF P14 Summer Camp 
22-23 juni 2022 

 
Låt oss få den perfekta starten på sommaren med två heldagar fyllda med fotboll. Vi startar 
dagarna 09.00 och avslutar 15.00. Och fixar såklart mat och mellanmål varje dag.  
 
Vad ingår: 
 

• Två dagar fotbollsträning 09.00-15.00 (onsdag-torsdag, 22-23 juni) 
• Frukt/mellanmål båda dagarna 
• Lunch båda dagarna 

 
För barn som börjar morgonen på fritids hämtar vi dessa 8.45. Behöver barn lämnas på fritids 
efter fotbollen kan vi också arrangera detta. Annars hämtas barn 15.00 på IP. 
 
Pris: 200 kr per barn 
 
Detta är en eget initiativ av tränarna till P2014 och gäller primärt för spelare som redan spelar i 
laget. Skulle någon utanför laget vilja delta kontaktar man oss tränare för en diskussion kring 
detta. Kostnaden för dagarna är endast för att täcka luncher, mellanmål med mera. Alla tränare 
gör detta ideellt. 
 
Föräldrahjälp! 
 
För att skapa två så bra dagar som möjligt önskar vi gärna få stöd från föräldrar som har 
möjlighet att närvara på plats. Som föräldrahjälp bidrar du t.ex. med att handla frukt, grilla korv 
m.m. Men du får också en chans att vara med och se övningar och delta i aktiviteter tillsammans 
med oss tränare och barnen medan du är på plats. Även om man inte kan närvara en heldag kan 
det vara till stor hjälp att kunna avlasta någon timme här eller där.  
 
Det är vår övertygelse att ju mer vi gör tillsammans som lag ju mer stärker vi både lagmoralen 
samt även sparrar och motiverar varandra till att träna och utvecklas som fotbollsspelare.  
 
Vår förhoppning är att så många som möjligt vill delta och vi ser gärna att ni återkommer så 
snart som möjligt med er anmälan om ni vill att ert barn ska vara med. Hela ”Campen” hålls på 
Bara IP.  
 
För att anmäla ditt barn så skicka ett mail till robin_bylund@hotmail.com med följande: 
 

- Barnets namn 
- Eventuella allergier/specialkost 

 
Uppge ”Summer Camp” i ämnesraden. Har man tid att bidra som ”Föräldrahjälp” vid någon 
dag/tid kan man även uppge detta, men det är såklart inget krav. Info om betalning kommer 
längre fram.  


