
                                                           
 

 
 
 
 

 
Se hit alla fotbollsintresserade tjejer och killar!! 

 
Är du född 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eller 2012 och tycker det skulle vara kul att vara 
med på fotbollsskola i Veberöd? I så fall har vi ett jättebra alternativ som ger dig möjlighet 
att träna och spela fotboll i kombination med några andra aktiviteter under fyra dagar på 
sommarlovet!  

  
I vecka 25 kommer nämligen Din chans att förkovra Dig lite extra i fotboll och uppleva 
några härliga dagar med mycket nöje, glädje, kamratskap och meningsfulla aktiviteter 
under denna fotbollsvecka!  

 
             Fotbollsskolan genomförs på Romelevallen i Veberöd 15-18 juni. 
 
             Allmän information fotbollsskolan 

- Fotbollsskolan indelas i två grupper enligt nedan och leds av Albin Bring, Johan 
Persson, Klara Bring och Hampus Möller 

     Grupp 1 spelare födda 2007, 2008 och 2009   
     Grupp 2 spelare födda 2010, 2011 och 2012   
- I deltagaravgiften ingår en funktionströja, frukt och dryck varje dag samt gemensam 

korvgrillning på torsdag lunch. 
- Fotbollsträningen kommer även att kombineras med en del andra aktiviteter 

(aktiviteter lite beroende på väder och vind.) 
- Egen lunchmatsäck medtas måndag – onsdag. 
- Deltagaravgift är 650 kronor/deltagare.  

 
            Dagligt schema 

- kl. 09.00: Samling/ombyte. (Romelevallen) 
- kl. 09.15 - 11.15: Fotbollsträning alt annan aktivitet 
- kl. 11.15 - 12.00: Lunch. (Egen lunchmatsäck medtas, se ovan) 
- kl. 12.00 - 13.45: Fotbollsträning alt annan aktivitet 
- kl. 13.45 - 14.00: Ombyte/duschning     

 
Vänd 

 
 



 
 
 
 
 
Tycker du detta låter trevligt och vill vara med på Fotbollsskolan i Veberöd?  
Anmälan sker genom att betala in deltagaravgiften till Veberöds AIF:s  
bankgirokonto 490-1211.  
Vid inbetalning anges ”Fotbollsskola 2020”, deltagarens namn, födelseår samt 
telefonnummer dagtid till målsman.  
Anmälan senast 1/6.  
 
Övrig information som kan vara viktigt för ledarna att veta, som exempelvis allergier, ev. 
mediciner mm, meddelas i samband med inskrivningen. 
 
Frågor och funderingar kan mailas till ungdomssektionen@vaif.se  
 
Med vänliga fotbollshälsningar 
                       
Fotbollsskolan Veberöds AIF 
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