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Vill du utvecklas med oss?
Nu har vi öppet för dig som vill provträna om en plats i U19

En mycket bra möjlighet för dig som vill utvecklas i ett lag där sammanhållning, 

träningsdisciplin och konstruktiv fotboll prioriteras högt.

Vi har goda träningsmöjligheter på Sundbybergs Idrottsplats och tränas av 

UEFA-diplomerade tränare. Säsongen 2019 kommer vi att spela i Svenska 

Fotbollförbundets U19 Division 1, landets näst högsta serie.



Vill du utvecklas med oss?
En mycket bra trupp ska bli ännu bättre –
nu har vi öppet för dig som vill provträna om en plats i U19

En mycket bra möjlighet för dig som vill utvecklas i ett lag där sammanhållning, 

träningsdisciplin och konstruktiv fotboll prioriteras högt.

Vi har mycket goda träningsmöjligheter på Sundbybergs IP och tränas av UEFA-

utbildade tränare. Säsongen 2019 kommer vi att spela i Sveriges näst högsta 

juniorserie, U19 Division 1.

Vårt mål är att du ska komma närmare en debut i herrlaget. Vi har ett tätt samarbete 

med vårt herrlag som 2019 spelare i Division 2. De spelare som ligger längst fram i sin 

utveckling kommer att erbjudas rotationsträning med herrlaget. 

Utöver spel i U19 Division 1, spelar vi seniorfotboll tillsammans med herrlagstruppen i 

Reservlagsserien för division 1-3 klubbar.

Vi söker dig som är född 2000 eller senare, är beredd att ha 100% närvaro 3-4 

träningar i veckan plus match och alltid ge allt för din egen och lagets utveckling.

Vi har ett tätt samarbete med vårt herrlag som nästa år spelar i Division 2 för 

fjärde året i rad. De spelare som ligger längst fram i sin utveckling får 

rotationsträna med herrlaget och de som är tillräckligt bra att ta en plats i 

truppen flyttas upp.

Utöver spel i U19 Division 1, kommer vi att spela seniorfotboll tillsammans med 

herrlagstruppen i Reservlagsserien för division 1-3 lag.

Herrlaget spelar i Div 2
Vårt mål är att du ska bli en seniorspelare –
och komma närmare en debut i vårt herrlag



Vi söker dig som är född år 2000 eller senare. Vi tränar 3-4 träningar per vecka och 
du ska ha 100 % träningsnärvaro inklusive vara tillgänglig för alla matcher. 
Förutom att du är en duktig spelare bidrar du alltid med positiv energi och ger allt 
för att både du och laget hela tiden ska bli bättre.

Ansök om provspel

I din provspelsansökan ska du minst ange följande information:

• För- och efternamn

• Personnummer

• Position och bästa fot

• Mobilnummer

• Om du tillhör något lag idag

• Lag du tillhört tidigare

Mejla din ansökan till fotboll@sik.org


