Sverresborg Fotball
Fritidsordning
Sverresborg Fotball
Vi i Sverresborg Fotball ser at flere yngre medlemmer av klubben har
lyst til å spille mer fotball, og oppleve mer glede på banen med sine
venner. Vi startet derfor opp en fritidsordning i vår, med et mål om at
barn skal få et organisert tilbud som både er gøy og har et kvalitativt
høyt nivå. Vi gjør oss allerede klar for en høst fylt med flere barn og
gode stunder og åpner påmeldingen allerede nå!
Våre mål:
- Gi et kvalifisert aktivitetstilbud til barn og ungdom i alderen 812 år
- Å skape gode holdninger og verdier knyttet til skole og idrett
- At barna skal oppleve glede og mestring sammen med andre på
fotballbanen
- Lære viktigheten av å spise før og etter trening
- Utvikle hele mennesket, med fokus både på skole, idrett og
gode verdier

Deltakeravgift og påmelding
- Vi opererer med følgende for høsten. Oppstart er 21/08/17
ANTALL ØKTER PER UKE

PRIS

2

1500,-

4

2200,-

Telenor Xtra
Sverresborg FFO har vært så heldig å få bli en del av Telenor Xtra
”familien” i løpet av sommeren! Telenor Xtra er et landsomfattende
fotballtilbud for barn og unge etter skoletid som ble startet opp av
NFF i 2012/2013. I samarbeid med Telenor er de ikke bare et
merkenavn, men et kvalitetstegn blant FFO’er over hele landet. Les
mer om Telenor Xtra på: https://www.fotball.no/barn-ogungdom/telenor-xtra/

Påmeldingen for høsten sendes på mail til:
sverresborgffo@gmail.com

PÅMELDING TIL SVERRESBORG FFO HØST 2017
NAVN SPILLER: ________________________________________
ÅRGANG: ______________
SKOLE: ______________________

NAVN FORESATT 1: ____________________________________
Mobil nr: ______________
E-post: ______________________________________________
Adresse: _______________________________ Post nr: _______

NAVN FORESATT 2: _____________________________________
Mobil nr: ______________
E-post: ________________________________________________
Adressen: ______________________________ Post nr: _______

ØNSKER TRENING PÅ FØLGENDE DAGER:
________________________________________________________________
RESERVEDAG:
___________________________________________________________

ANNET:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Spørsmål og andre henvendelser kan gjøres til David Cabral Iversen
på gitt mail-adresse (sverresborgffo@gmail.com), eller på telefon
93659039.

