MICRO- OG MINIFOTBALL I FOLLDAL
Nå er det straks klart for treninger og ballek for barn født mellom 2007-2011. Håper mange har lyst å
være med!
Treningene blir på onsdager fra kl. 18-19 på Folldal Stadion.
Første trening blir onsdag 10. mai, siste trening før sommeren er 21.juni.
På treningene vil 2011- og 2010-kullene trene hver for seg. 2007-2009-kullene vil trene sammen,
men guttene og jentene vil bli delt.
De fra 2007- kullet som er med på G12 og J12, har ikke tilbud om minifotballtrening, men de er
hjertelig velkomne til å delta på turneringene.
Det er ikke behov for fotballutstyr på treningene, men fint om hver enkelt tar med fotball.
Vi trenger også i år hjelp av dere foreldre til treninger. Jo flere trenere, jo bedre for barna. Det trengs
ingen spesiell kompetanse som fotballtrener for å lede treningene. Barnefotballen skal være både
morsom og utviklende, både spill og lek.
Trenere får tilgang til verktøy som kan brukes for å lage gode aktivitetsøkter/treninger.
Ifm oppstart blir det et møte for alle foreldre/foresatte med generell info. Bjørn Brandsnes fra
Trøndelag Fotballkrets kommer også for å snakke om verdier i barnefotballen og hvordan vi kan
organisere det til det beste for barna våre. Tidspunkt kommer.
Datoer å merke seg:
Søndag 25. juni er det Midtsommer-turnering Steimoegga, Alvdal, for barn født 2007-2010.
9.august er første trening etter ferien.
19-20 august, arrangeres den tradisjonelle Os-cupen. Også denne for barn født 2007-2010.
For å delta på aktiviteter i regi av FIF, forutsettes det at barna er medlem av FIF. Faktura sendes ut
etter endt sesong. Se www.folldal-if.no for mer informasjon om medlemskap
For påmelding av barn og beskjed om du/dere kan stille som trenere, send e-post til Anne-Hilde
Stedal (annehildestedal@gmail.com).
Eposten skal inneholde:
- Foresattes navn, mobilnummer og e-post
- Barnets navn og fødselsdato
- Beskjed om du/dere kan stille som trenere
Hilsen fotballgruppa v/ Anne-Hilde Stedal
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