
 FOTBALLSKOLEN 2017            

 

Bakke Idrettsforening ønsker å invitere barn og unge til en dag med fotball, lek 

og moro. Det blir organisert av Tine Fotballskole. Det sportslige opplegget står 

Modum FK, ved Helene Letmolie for. Modum FK stiller med instruktører.  

 

Fotballskolen 2017 arrangeres fredag 25.august og lørdag 26. august på 

kunstgressbanen ved Skotselv skole.  Alle barn og unge i alderen 8-14 år er 

hjertelig velkomne til å delta. Deltakeravgift er på kr. 250,- og betales ved 

ankomst. 

 

Som årene forut vil deltakerne bli delt inn i grupper etter alder. Det blir mat – 

og drikkeservering som vanlig. Det vil bli forskjellige øvelser som passer alle 

uansett alder og ferdigheter, samt inndeling i lag turneringsspill. Fotballskolen 

er for alle og det er et sterkt fokus på lek, moro og trivsel! 

 

Klubben har byttet leverandør til Diadora og svært mange har allerede bestilt 

dresser som er i ferd med å komme i disse dager. Det er derfor mulig vi kan få 

til en klubbkveld med Nygård Sport i forbindelse med fotballskolen. 

  

Se for øvrig vedlagt program for mer detaljert beskrivelse av helgen, samt 

oppmøte og avslutning. 

 

PÅMELDINGSFRIST: fredag 18.august 

Påmelding eller eventuelle spørsmål kan rettes til: 

 

Andreas Kalberg 

Tlf: 977 21 564 

andreas@ostrev.no  

(NB! Påmelding via e-post og husk å oppgi navn og alder til deltaker ved 

påmelding). 

 

PS!  Foreldre er også hjertelige velkomne, vi serverer gratis kaffe! 

Dersom noen ønsker å hjelpe til enten som fadder eller i forbindelse med 

matpausene, så setter vi stor pris på det. Ta i så fall kontakt med Andreas 

Kalberg på, tlf 977 21 564 

 

Sportslig hilsen  

Bakke Idrettsforening  
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PROGRAM 

 

Fredag 25.August 

16.30 oppmøtet og påmelding  

17.00-18.15 Øvelser i grupper  

18.15-18.30 Pause med mat og drikke  

18.30-20.00 Øvelser i grupper 

 

Lørdag 26. August 

10.00-12.00 Øvelser i grupper  

12.00-12.45 Matpause  

12.45-13.00 Inndeling av lag til turnering  

13.00-15.00 Turnering  

15.00-15.30 Avslutning og premieutdeling 
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