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Svenska Polisidrottsförbundet 

Svenska polislandslaget i Fotboll 

Peter Eriksson, Förbundskapten 

Robert Andersson, Ass Förbundskapten 

Ruben Höjer, Ass Förbundskapten 

  

 

 

 

 

Postadress 

Polismyndigheten 
Box 348 
631 05 Eskilstuna 

Besöksadress 

Nygatan 4 
Eskilstuna 

Telefon 

114 14 

Webbplats 

polisen.se 

E-post 

registrator.ost@polisen.se 

 
 

Polislandslaget Fotboll 
 

Bakgrund 

Svenska Polisidrottsförbundet har efter ett antal års utevaro ifrån officiella in-

ternationella mästerskap beslutat att återigen delta.  

Detta gör att ett polislandslag, för damer respektive herrar, skall tas ut till  

Nordiska Mästerskapen i Estland i Juni 2019. 

Svenska Polisidrottsförbundet har tillfrågat och därefter utsett undertecknad 

Peter Eriksson som ansvarig att fastställa spelartrupperna och till sin hjälp har 

han Robert Andersson och Ruben Höjer.  

 

Uttagning 

Är du en riktigt bra fotbollsspelare, med meriter och erfarenhet som gör att du 

skulle platsa i vårt landslag, tveka inte att höra av dig för att vara med i vår ut-

tagningsprocess.  

 

I uttagningens första skede kommer vi inhämta information om er som vi fin-

ner intressanta. Vi kommer därefter sammanställa all information för att sedan 

under våren ta ut de 16 damer och 16 herrar som kommer få  

representera Sverige vid Nordiska polismästerskapen i fotboll.  

 

Oavsett om du går vidare till nästa steg kommer du bli meddelad. 

 

Då vi vill att laget skall vara så slagkraftigt som möjligt och ha så bra balans, 

både vad gäller dispositionen på plan samt mellan varandra vid sidan om  

planen så ser vi gärna att ni hör av er om vi missat någon som du/ni anser att 

vi bör kontakta. 

 

Nordiska mästerskapen 

Mästerskapet går av stapeln i Tallinn, Estland.  

Datum: 9/6-14/6 2019 

Mer information kommer att skickas ut till de som blir uttagna till turneringen. 
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Spelarinformation 

För att kunna göra en rättvis uttagning vill vi att du svarar på frågorna nedan. 

Svaren på frågorna skickas till 

Peter-o.eriksson@polisen.se 

 

Namn: 

Ålder: 

Anställd vid LPO/Sektion: 

Intresserad av att delta JA/NEJ: 

Ansiktsbild(bifogas mailet med svar): 

Position(främst): 

Alternativ position: 

Högsta nivå som spelare: 

Nuvarande nivå: 

Aktiv och i vilken klubb:  

Om ej aktiv, när senast aktiv: 

Villig att återuppta träning inför EM eller tankar kring det: 

Egna styrkor: 

Övrigt: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

Peter Eriksson 

Förbundskapten 

 

Tel: 0105669850, 0761437270 

peter-o.eriksson@polisen.se 
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