Se hit alla fotbollsintresserade tjejer och killar!!
Är du född 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 eller 2011 och tycker det skulle vara intressant
och 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 respektive vecka 33 kommer nämligen Din chans att förkovra Dig lite extra i
fotboll samtidigt som Du får möjlighet att prova på andra idrotter och uppleva trevlig
semestersamvaro med andra likasinnade.
Det är VAIF som kommer att ha hand om denna fotbollsskola som vi hoppas skall kunna ge
våra ungdomar mycket nöje, glädje, kamratskap och meningsfulla aktiviteter under denna
fotbollsvecka!
Fotbollsskolan genomförs på Romelevallen vid två tillfällen sommaren 2018.
OMGÅNG 1 startar måndag 17/6 och pågår till och med torsdag den 20/6 (vecka 25).
OMGÅNG 2 startar måndag 12/8 och pågår till och med torsdag den 15/8 (vecka 33).
Allmän information fotbollsskolan
Fotbollsskolan indelas i två grupper enligt nedan.
Grupp 1 spelare födda 2006, 2007 och 2008 och Grupp 2 födda 2009, 2010 och 2011
- Varje deltagare kommer att få en T-shirt.
- Fotbollsträningen kommer även att kombineras med en del andra aktiviteter t ex
volleyboll, fotbollsgolf, besök på Veberödsbadet mm.
- Frukt och dryck ingår samtliga dagar i deltagaravgiften.
- Egen lunchmatsäck medtas måndag – onsdag.
Gemensam korvgrillning (ingår i deltagaravgiften) sker vid lunchen på torsdagen.
- Platsen är Romelevallen i Veberöd. (möjlighet till omklädning/dusch finns.)
- Deltagaravgift är 600 kronor/deltagare. Deltar man båda veckorna kostar det totalt 800 kr.
Dagligt schema
- kl. 09.00: Samling/ombyte. (Romelevallen)
- kl. 09.15 - 11.15: Fotbollsträning.
- kl. 11.15 - 12.00: Lunch. (Egen lunchmatsäck medtas, se ovan)
- kl. 12.00 - 13.45: Aktivitet (t ex fotbollsgolf, volleyboll, besök på Veberödsbadet mm)
- kl. 13.45 - 14.00: Ombyte/duschning

Vänd

Tycker du detta låter trevligt och vill vara med på Fotbollsskolan i Veberöd, anmäler du
dig genom att betala in deltagaravgiften till Veberöds AIF:s bankgirokonto 490-1211.
Vid inbetalning anges ”Fotbollsskola 2019”, vilken vecka/veckor man önskar delta,
deltagarens namn, födelseår samt telefonnummer dagtid till målsman. Begränsat antal
platser så det är först till kvarn som gäller och det är inbetalningsdatum av deltagaravgiften som räknas. Anmälan till båda omgångarna senast 3/6. Övrig information som
vi behöver veta, exempelvis allergier, ev. mediciner mm, meddelas i samband med
inskrivningen respektive måndag.
Frågor och funderingar kan mailas till VAIF:s ungdomssektionen@vaif .se
Med vänliga fotbollshälsningar
Fotbollsskolan Veberöds AIF
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