KLÆBU FOTBALL

INVITASJON TIL KLÆBU IL / TRØNDER ENERGI FOTBALLSKOLE 2016
Velkommen til fotballskole for jenter og gutter født i 2007, -08, -09 og -10.
Fotballskolen arrangeres av Klæbu IL fotball i samarbeid med Trønder Energi.
Dato:
Sted:

1.–2. oktober 2016
Sørborgen kunstgress

Klæbu IL tilbyr fotballskole på to baner og det vil bli mye tid til spill og plasskrevende balleker.
Fotballskolens ambisjon er at deltakerne skal lære praktiske fotballferdigheter i en hyggelig
ramme hvor spillet, leken og samværet står i sentrum.
Det er lagt opp følgende timeplan:
Oppmøte for barna er senest 0930 – slik at vi er i gang kl. 1000.

Fredag 30.september
kl. 1730 – 1830 (for -09 og -10)
kl. 1830 – 1930 (for -07 og -08)

Registrering, betaling og utdeling av utstyr.
Sted: Sørborgen kunstgress

Lørdag 1.oktober
kl. 1000 – 1400

Fotballskole. Øvelser, spill, lunsj.

Søndag 2.oktober
kl. 1000 - 1400

Fotballskole. Øvelser, spill, lunsj.

Deltakeravgiften er kr 400,- pr. barn.
Søskenmoderasjon: kr 300,- pr. barn.

Hver deltaker vil få utdelt sportseffekter og diplom. Det serveres lunsj lørdag og søndag.
Velkommen til trivelige fotballdager på Sørborgen kunstgress!
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Praktiske opplysninger:
Påmelding:
Bindende påmelding på e-post fotball.regnskap@klaebuil.no til innen
23. september. Påmelding må inneholde opplysninger om navn, fødselsår, tlf.nr., tskjortestørrelse, evt. matallergier og e-postadresse.
Påmelding er bindende. Det er satt en øvre grense på 150 deltakere og de første som melder
seg på får plass.
Betaling:
Betaling ved registrering fredag 30. september (kontanter eller mCash) i kiosken.
Mat/servering:
Lunsj er inkludert i prisen lørdag og søndag.
Det vil være åpen kiosk med salg av pølser, brus, kaffe og kaker i forbindelse med
fotballskolen.
Foreldre/foresatte:
Det er ønskelig at foreldrene/foresatte kan være mest mulig tilstede under fotballskolen. Dette
av hensyn til barnas opplevelse, og ikke minst i forhold til at fire-fem timers aktivitet for noen
kan kreve litt ekstra oppmerksomhet.
Alle deltakerne oppfordres til å ta med egen ball.
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