Påmelding fotballsesongen 2017, aldersbestemte klasser (født 2007 – 2001)
Fotballgruppa i Folldal er i gang med planleggingen av neste sesong. Fristen for å melde inn lag til
kretsen er 10. januar, fotballgruppa ønsker tilbakemelding innen 10. desember fra interesserte
spillere. Fotballgruppa har som uttalt mål å kunne stille både gutte- og jentelag i 12- og 14-årsklassen.
Hvis det ikke blir nok spillere til å stille 14-årslag, er det mulighet for å stille som overårig på 12årslagene (gjelder kun spillere født 2004), i tillegg har vi etablert et godt samarbeid med
fotballgruppa på Alvdal og eldre spillere er velkomne der. Når det gjelder spillere født 2007, får disse
tilbud om å trene sammen 12-årslagene og spille noen kamper. 2007-årgangen får også tilbud om å
være med på barnefotballen som starter opp senere på sesongen og som ikke deltar i seriespillet.
Hver enkelt spiller og familie må vurdere hva som passer best ut fra motivasjon og interesse. Det er
viktig at dere som kan tenke dere å spille fotball neste år melder deres interesse innen fristen. Antall
påmeldte spillere vil avgjøre hvilke lag vi kan stille i de ulike klassene.
Grunnen til at man må oppgi så mye informasjon om seg selv er at det skal brukes til registrering i
lisensregisteret. I tillegg er det til stor hjelp for fotballgruppa når vi skal sende ut informasjon eller
kontakte spillere og foresatte i ulike sammenhenger.
Treningsavgifta for 2017 vil være på kr. 1000,-, i tillegg må alle spillere være medlem av FIF.
Fotballgruppa har behov for at foresatte stiller opp til de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres
for at gruppa skal fungere til enhver tid. Dette kan være oppgaver som styreverv, trener/oppmann og
annet praktisk arbeid i støtteapparatet. Alle foresatte må belage seg på litt kjøring til bortekamper,
samt være kioskansvarlig ved et par anledninger i forbindelse med hjemmekamper.
------------------------------------------SVARSKJEMA – PÅMELDING FOTBALL 2017----------------------------------Navn og informasjon spiller

Fornavn
Adresse
Mobil

Etternavn
Postnr.
E-post

Fødselsdato
Poststed

Navn og informasjon foresatte

Navn

Mobil

E-post

Påmeldingsslipp returneres innen 10. desember til Øyvind Øien på skolen, evt. kan opplysningene
sendes på e-post til Børge Røhjell til borgerohjell@hotmail.com

For mer informasjon kontakt Børge Røhjell på e-post eller mobil 95164314

