ROSENBORG

FOTBALLSKOLE

i regi av KIL/Hemne Fotball
Kyrksæterøra, 22/6 - 25/6 – 2017
for jenter og gutter i aldersgruppen 11 – 16 år (født 2006 – 2001)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO om Rosenborg Fotballskole, i regi av KIL/Hemne 22. – 25. juni.
Nedenfor følger noen punktvise informasjoner/endringer/nyheter i forbindelse med vår
nært forestående fotballskole. Program, med forbehold om endringer, følger vedlagt.
Gruppeinndelingene vil ikke bli klare og offentliggjort før ved oppmøte torsdag 22/6.


Under årets Fotballskole vil vi få besøk av 4 RBK’s A-spillere, torsdag 22/6 eller fredag 23/6. Når og hvem dette er
vil bli kunngjort på fotballskolens facebookside i dagene før fotballskolen starter. Ellers vil instruktørene Mats L.
Karlstrøm og Lasse Hoftun fra RBK, være til stede under hele fotballskolen.



Registrering i Hemnehallen torsdag 22/6, (14.30 – 15.15), Opptog med alle deltakerne, gruppevis (a la siste års
opptog) fra Hemnehallen til Ånesøyan (15.30) og offisiell åpning i Ånesøyan.
Tilreisende får mulighet for et brødmåltid ifbm. oppmøte/registrering.



St.Hans-feiringa i Ånesøyan (fredag 23/6, 18.00 – 21.00) vil bl.a. inneholde stort bål, salg av grillmat m.m.
(deltakerne får et grillmåltid), tippekonkurranser, skuddkonkurranser, aktiviteter for mindre barn, levende musikk,
div. underholdningsaktiviteter……
Vi legger opp til en trivelig familiekveld, HVOR ALLE ER VELKOMMEN ! 



Det å bry seg om hverandre og ta godt vare på hverandre vil bli ekstra vektlagt også under årets Fotballskole.
Dette skjer ved at vi fokuserer enda mer på MOT og dets verdier. Det vil bli plukket ut en verdig vinner i ALLE
gruppene, som utpå høsten vil bli invitert til Lerkendal på MOT-camp og RBK-kamp.



Alle deltakere vil få gratisbillett til tippeligakampen RBK-Vålerenga, 17.september, m/egen påmelding via
www.kilhemne.no etter skolestart (månedsskiftet aug/sept), med nærmere info under fotballskolen.



Spesielt for de med utvidet påmelding (overnatting) :
- Husk liggeunderlag og sovepose.
- Ta med innesko for bruk inne på overnattingssstedet.
- Frokost og kveldsmat vil bli servert på ungdomsskolen på Sodin skole (dvs. overnattingsstedet).
- Lunsj og middag vil bli servert i kantina på Hemne videregående skole (100 m fra overnatting).
- Overnattingsstedet vil være på Sodin skole, ungdomsskolen, men møt opp i Hemnehallen.
- Det vil være kontinuerlig vakthold/bemanning ved overnattingsstedet.



For de som ikke har utvidet påmelding, men allikevel ønsker middag kan vi tilby følgende :
Torsdag 22/6 : Pasta m/kjøttsaus + salat, til kr. 75,-.
Lørdag 24/6 : Kjøttboller, potetmos og fløtesaus + salat, til kr. 75,-.
NB ! Forutsetter forhåndskjøpte”middagskuponger” på stevnekontoret i Hemnehallen, eller forhåndsbestilt.



Vi meddeler at det vil bli både filmet og fotografert under fotballskolen. Noe av dette vil bli publisert på storskjerm
og KIL/Hemnes hjemmesider og Facebook-side, samt SnapChat (KHfotballskole), under og etter fotballskolen.



Alle oppfordres til å hjelpe oss å holde arrangementsstedene ryddige og i orden, - bruk søppelbøttene!



Følg med på og besøk fotballskolens Facebook-side og www.kilhemne.no framover for å vite mer …….



Kontakttelefonnr. for ev. spørsmål :
Lina D. Sødahl – 92461895

- Erik Snekvik – 95069379 - Olav M. Stamnestrø – 97667913

Vi ønsker igjen velkommen, til det vi tror vil bli en trivelig fotballskole !
Rosenborg Fotballskole
i regi av KIL/Hemne Fotball
Legg til SnapChat :

KHfotballskole

