Ungdomar födda mellan 2008 och 2013
boende i Täfteå, eller spelande i Täfteå IK är
välkomna till

Täfteå IK:s Fotbollsskola 2021
21-24
24 juni på Täfteborg
I anmälningsavgiften ingår fotbollsskola i fyra dagar, T-shirt, boll,
vattenflaska, glass och diplom till varje spelare. Ledarna på
fotbollsskolan är ungdomar från Täfteå/Täfteå IK. Alla ledare har
deltagit i svenska fotbollsförbundets ledarutbildning speciellt
spe
anpassad för fotbollsskola. Vi kan komma att dela åldersgrupper
beroende på antalet deltagare och ledare
Information om anmälan och betalning
•

•
•
•
•

Anmälan sker genom att deltagaravgiften på 700 kr betalas via
SWISH till: 123 512 80 61 (Täfteå Idrottsklubb). Ingen bekräftelse på anmälan skickas
ut.
Obligatoriska uppgifter på swishbetalningen är barnets Förnamn, Efternamn och
Födelseår
Vill du anmäla flera barn ber vi dig att göra separata swishbetalningar.
swishbetalningar
Om det blir för många anmälda kommer vi att minska grupperna utifrån tidpunkt när
inbetalning skett. Vi meddelar de som berörs.
Sista anmälningsdag är 17 maj.
maj. I mån av plats godkänns anmälningar som inkommer
efter 17 maj. Vid sen anmälan är avgiften 900 kr och spelarpaket med boll och flaska
mm kan inte garanteras.

Fotbollsskolan samarbetar med fritids så de barn som har fritids 21-24/6 hämtas och lämnas
av ledarna på fritids (mer information om detta kommer senast veckan innan fotbollsskolan)
Schema
Dag
Måndag 21/6
Tisdag 22/6
Onsdag 23/6
Torsdag 24/6

Tid
10.00
10.30-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-13.30
13.30-14.00

Aktivitet
Registrering
Fotbollsskola
Fotbollssola
Fotbollsskola
Fotbollsskola
Glass och avslutning

Tag med:
-

Egen matsäck
Vattenflaska
Fotbolls- eller gymnastikskor
Benskydd
Överdrags och/eller regnkläder
Boll (varje deltagare får en egen boll första dagen)

Fotbollsskolan kommer att anpassas efter råd och rekommendationer gällande Covid-19.
Det kan t ex röra sig om att hålla grupperna åtskilda under övningar och luncher samt att
den sedvanliga avslutningsturneringen uteblir.

Vid eventuella frågor eller problem kontakta:
Andreas Andersson, addeandersson82@gmail.com
Viktoria Ersson, viktoria.ersson@gmail.com

