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Täby Flyers Summer Camp 
15 – 17 juni, 2018 

Återigen bjuder Täby Flyers in till Flyers 
Summer Camp.  Lägret där spelare och 
coacher får möjlighet att vässa sig med 
meriterade amerikanska tränare som 
mentorer.  
Vi välkomnar varmt både spelare och 
coacher från andra klubbar att ta del av 
denna möjlighet till instruktion från 
coacher som genom åren varit med och 
lotsat fram spelare till både college och NFL.  
Spelare födda 2001 – 2004 samt alla 
coacher är välkomna att delta.  
Missa inte denna möjlighet att ta nästa kliv i 
din utveckling som amerikansk 
fotbollsspelare eller coach. 
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Fakta 
 

Datum: 15 - 17 juni, 2018 
Tider: se program  
Plats: Sjökrigsskolan, 

Djursholmsvägen 30, 183 52 
Täby 

Deltagare: Spelare födda 2001 – 2004 
 Coacher – alla åldrar 
Priser: Spelare 700 kr 
 Coacher 1 500 kr 
Anmälan: senaste anmälan 30 april, 

2018 
tabyflyers.se/summercamp/ 

 
Mat: Lunch ingår, övriga måltider 

på egen bekostnad 
Utrustning: Fotbollskläder, full 

skyddsutrustning, hjälm samt 
fotbollskor (naturgräs) 

Samling: 15 minuter innan start, 
ombytta och klara 

Transport: Eget ansvar för transport 
Att tänka på: Anmälan om allergi och andra 

frågor skickas till 
summercamp@tabyflyers.se 
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Program 
Fredag Lördag Söndag 

2018-06-15 2018-06-16 2018-06-17 

Coaches Players Coaches Players Coaches Players 

Coaches Clinic 

(08:30-09:30) 

Speed 

(08:30-09.30) 

Coaches Clinic 

(08:30-09:30) 

Speed 

(08:30-09.30) 

Coaches Clinic 

(08:30-09:30) 

Speed 

(08:30-09.30) 

Rest period - (09:30-10:00) Rest period - (09:30-10:00) Rest period - (09:30-10:00) 

Players Camp 

(10:00-12:30) 

Players Camp 

(10:00-12:30) 

Players Camp 

(10:00-12:30) 

Lunch 

(12:30-1:30) 

Lunch 

(12:30-1:30) 

Lunch 

(12:30-1:30) 

Coaches Clinic 

(1:30-4:30) 

Coaches Clinic 

(1:30-4:30) 

Coaches Clinic 

(1:30-4:30) 
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Head coach 
Huvudansvarig för lägret 
är coach Jonathan Clark som är Head 
Coach på Madison Southern i Kentucky. 
Coach Clark har erfarenhet som spelare på 
Ohio University och har även coachat 
på Auburn University i Alabama.  
 
Jon har även en historia som coach för 
Northside Bulls och det svenska landslaget. 
Med sig tar Coach Clark en skara erfarna, 
kunniga och engagerade coacher 
som handplockats för resan till Sverige och 
sommarens läger. 
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Coacher 


