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Side 1

TINE Fotballskole, IL FRAM
Vi ble kåret til «Årets Fotballskole 2016» av Trøndelag Fotballkrets!
I 2018 har vi som ambisjon å bli enda bedre!
Meld deg på snarest (kun 200 plasser)!
Sted;
Hvem;
Dato;
Tidspunkt;
Hva;

NB!

Framnes idrettspark
Jenter og gutter født 2004-2011
6. - 9. august 2018
kl 09-13 for 2010 og 2011
kl 09-15 for 2004 - 2009
Fotballaktiviteter
✓ Ferdighetstrening
✓ Keepertrening
✓ Smålagsspill,
✓ Turnering, ++
Egne aktiviteter/tilbud til de eldste;
✓ Eksterne foredrag
✓ Eksterne instruktører (fra Eliteserielaget
Ranheim)

Avslutningsarrangement for deltakere, instruktører, medhjelpere,
foreldre og søsken torsdag 9. august kl 1730;
✓ Grilling
✓ Utdeling av bilde og diplom til deltakerne
✓ Underholdning
✓ Kåring beste instruktører
Påmelding;

Se info på baksida. Frist 1. juni.
Alle punktene (1-8) må være fylt ut for at påmeldingen
skal være gyldig

Pris;

Kun kr 1.000,Søskenmoderasjon; 900,- for søsken nr 1, 800,- for nr 2, etc

Prisen inkluderer (i tillegg til et faglig og sosialt bra opplegg) mat og
drikke hver dag, bag/ryggsekk, fotball og T-skjorte.

Arrangør;

IL Fram Fotball Barne- og ungdomsavdelingen
i samarbeid med Tine og Norges Fotballforbund
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Påmelding sendes på mail til aage.ertsgaard@gmail.com
snarest («først til mølla»), og senest innen 1. juni.
For å minske arbeidet i forbindelse med registrering presiseres
det at alle punktene (1-8) nedenfor må være utfylt for at
påmeldingen skal være gyldig.
Alle må også sjekke at opplysningene som ligger inne på
minidrett.no er korrekte (benyttes til fakturering)
1) Navn på barn
2) Fødselsdato og år
3) Evt tilleggsopplysninger (matallergi, sykdom eller andre
opplysninger arrangørene bør vite om).
4) Ønskes deltakelse på ekstra keepertrening? (NB! Gjelder
kun 07-04)
5) Kontaktperson(er) (navn og telefonnummer til foresatt(e))
6) E-postadresse(r) som informasjon ønskes sendt til
7) Postadresse
8) Navn og telefonnummer på personer som har mulighet til
å hjelpe til (en eller flere dager). Passer for
foreldre/foresatte, besteforeldre eller andre voksne som
har lyst til å bidra. Behøver hjelp alle dager (dagtid) samt
på søndag kveld (klargjøring) og torsdag kveld
(avslutningsarrangement).
Typiske arbeidsoppgaver vil være matservering,
«kullkontakt», rydding og andre praktiske oppgaver.
Dersom det er flere søsken som skal meldes på; fyll ut pkt 1-4
for hvert av barnene først og avslutt med å svare på pkt 5-8.
Evt spørsmål rettes til Johan Hammer (992 11 425)

Arrangør;

IL Fram Fotball Barne- og ungdomsavdelingen
i samarbeid med Tine og Norges Fotballforbund

