
 Hej alla, 
Jacobs Zetterlunds pappa har ordnat en jättemöjlighet för våra grabbar och för laget att både tjäna 

pengar och att få en koppling till fotboll på en hög nivå. 

Lag-uppdrag  
För att dryga ut lagkassan ytterligare och samtidigt ge killarna en möjlighet att se och röra sig kring 

en för Umeås del relativt högnivå av fotboll så kommer vi under resterande del av säsongen agera 

bollkallar till Team Thorengruppen vid deras hemmamatcher i Division 1.  Vi har tagit fram ett 

schema, med start den 26/6 då Team Thorengruppen spelar mot topplaget och seriefavoriten 

Brommapojkarna, som för övrigt har den gamle storbacken Olof Mellberg som tränare. 

Brommapojkarna spelade så sent som för 2 säsonger sedan i Allsvenskan. 

Schemat finns bifogat. Vi kommer att se till att killarna blir kallade till aktiviteten via sportsadmin 

(som vi gör till match). Det är mycket viktigt att ni som föräldrar ordnar ersättare i god tid om era 

barn inte kan delta och meddelar oss det. 

Vad ska vi göra: 
Instruktionerna är tämligen enkla. 

1. Att i så hög utsträckning som möjligt använd era MSK-overaller (detta för att vi vill ju 

självklart marknadsföra MSK P03/P04). 

2. Att vara på plats 1h före matchstart, vid ingång till Umeå Energi Arena. Där får ni era västar. 

3. Att efter lagens uppvärmning, samla ihop bollarna. 

4. Att under matchen var alert och kasta in bollen, och hämta den ”bortsparkade” bollen. 

5. Att efter matchen lämna igen västar till samma person som ni fick den av. 

 

I pausen bjuds bollkallarna självklart på fika. 

 

Vår del av överenskommelsen är att vi säkerställer att vi har 8 bollkallar per match, och schemat för 

dessa matcher finns i ett separat dokument.   

Det är mycket viktigt att ni spelare själva håller koll på när det er tur, att ni är i tid, och om ni inte 

kan vara med när det är ert datum så byter ni själva med någon annan, och meddelar oss. 

 

What’s in it for us? 
 I detta samarbete mellan MSK P03/04 och Team Thorengruppen så får laget 1000:- per 

match till lagkassan. Det är 8 hemmamatcher kvar så vi kan på detta sätt dra in 8000: till 

lagkassan. 

 Samtliga spelare (även de som inte är bollkallar vid matchen) har fri entré för både sig själva 

och 1 vuxen per spelare på samtliga Team Thorengruppens Division 1 matcher.  

 Vi kommer också under hösten att anordna ett träningspass med Andre Ghanbari (tränare i 

Team Thorengruppen) som ”gästtränare” 
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