14. – 18. august 2017
BJØRNDAL IDRETTSPARK
kunstgressbanen
VI INVITERER JENTER OG GUTTER I ALDEREN 7 - 14 ÅR TIL
TINE FOTBALLSKOLE I UKE 33
Fotballskolen vil foregå alle dager kl. 9.00 – 15.00 på kunstgressbanen.
Oppmøte er ved Bjørndal I.F. klubbhuset, hvor henting og bespisning vil bli
gjennomført.
Her har vi glimrende fasiliteter for organisering og tilpasning av aktiviteter i
nærområdet. Gruppene vil bli delt inn etter alder og vil bli ledet av
kvalifiserte trenere. Jenter og gutter deltar på hver sine grupper med egne
tilpassede opplegg. Alle er hjertelig velkommen.
Sted: Bjørndal kunstgress.
Tid: Uke 33, 14.08 – 18.08. kl 09.00 - 15.00
Pris: Kr. 1 100,- (fem dagers tilbud) Søskenmoderasjon kr 100,- pr.
deltaker. Kr 300,- pr. deltaker pr. dag for deltakelse mindre enn 5 dager.
Begrenset antall plasser.

www.bjorndal-if.no

www.tinefotballskole.no

Alle deltagere vil motta T-skjorte, TINE-sekk, TINE-produkt til ett måltid pr.
dag, frukt og diplom. I tillegg må hver enkelt deltager selv sørge for
matpakke og drikke.

Påmelding og påmeldingsavgift:
Påmeldingsfrist: Fredag, 30.6. – påmelding sendes pr. e-post til post@bjorndal-if.no
Påmeldingen må inneholde deltagers navn, alder, adresse, e-postadresse og tlf.nr. (til foresatte),
samt ferdighetsnivå (interessert i lek eller teknikktrening).
Vi samtykker til fotografering (sett kryss): _____ ja ______nei

Hvis det er spesielle forhold hos deltagerne vi må være oppmerksom på, vennligst skriv dette i
påmeldingen.
Påmeldingsavgiften kr.1100,- betales til kontonr. 7874.05.36361 samtidig med påmeldingen.
Husk å merke innbetalingen med Tine fotballskole og navnet på barnet som skal delta.
Adresse:

Bjørndal Idrettsforening,

Seterbråtveien 4,

1271 OSLO

Veibeskrivelse:
Ta av mot Bjørndal fra Ljabruveien, kjør Slimeveien oppover til man har passert Bjørndal senter på
venstrehånd – ta så av til høyre for å komme til Meklenborg idrettspark (rødt klubbhus) – det er
skiltet ned til idrettsparken.
Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
• Trine Nodeland, tlf. 22 62 22 99, alt. 975 93810 – trine@bjorndal-if.no
For å nå målet om å bli en av Søndre-Nordstrand beste fotballskole har vi i år engasjert
Kristian Holm Carlsen fra Fotball for Kids. Kristian har blant annet UEFA A-lisens, en
master (hovedfag) i fotball fra Norges idrettshøgkole, og en bachelor i både idrett,
pedagogikk, psykologi og ledelse fra Norge og USA. I tillegg har Kristian topptrenererfaring
fra Norge, Uganda, Brasil og Ghana.
Klubbhuset vil også være åpent denne uken, og kiosken er åpen ved lunsjtider.
Programmet for uken blir delt ut første dag.

Vi ønsker alle deltagere
velkommen til Tine Fotballskole på Bjørndal!
Vi er sikre på at deltakerne vil få et meget godt utbytte av
fotballskolen, både sosialt og sportslig.
www.bjorndal-if.no

www.tinefotballskole.no

