
Tine fotballskole 13-15 august 

Nå nærmer årets Tine Fotballskole seg. 
Her følger informasjon om fotballskolen.

 

Alle får en slik tøff drakt😊 

Fotballskolen 
ÅIF sin Tine Fotballskole er i uke 33 (13–15. august), og varer fra kl 10.00 til 15.00 hver 
dag. 
Fotballskolen er for jenter og gutter som begynner i 2. til 8. klasse til høsten. 

Påmelding 
 
Påmeldingsfrist er  10 August. De første 100 får plass. Send mail til aksel@andalsnesif.no 
for påmelding.  

Skriv navn på deltager og foresatte, fødselsdato og mobilnummer. 

Det koster 900 kr for tre dager. Da får du sekk, t-skjorte og mat. Påmelding er gyldig når 
900kr er overført til 391037.36262. Merk betalingen med deltageren sitt navn. 

Søskenmoderasjon 

300 kr av for nr 2,3 osv 

1:900kr     2:1500 kr     3:2100 kr 

Ved spørsmål om påmelding; kontakt aksel@andalsnesif.no 
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Oppmøte 
Oppmøte er mandag 13. august kl. 10.00 ved klubbhuset. Registrering vil ta litt tid første 
dagen. Husk å merke tingene du får utlevert med navn. Vi hjelper til 

 

Ukesprogram 

Mandag – Onsdag fra kl. 10.00 – 15.00. To treninger hver dag. VM siste dag😊 

Lunsj/mat og drikke 
Alle får et lunsjmåltid. Tine sørger for drikke til maten. 
 

Telefon og kontakt 
Fotballskolen kan kontaktes på aksel@andalsnesif.no eller 95044558 

Instruktører: 
Jenter og gutter i alderen 14-20 år. Samt trener fra ÅIF. 

Vær og klær 
Vi håper det blir strålende solskinn, men det er alltid greit med skift og ekstra tøy, 
spesielt hvis det skulle ligge an til dårlig vær enkelte dager. Husk leggskinn og husk å 
fylle vannflaska hjemme om morgenen! Tine krever at T-skjortene skal brukes hver dag, 
så ta den på hver morgen. 

Utstyr 
Ingen barn får spille uten leggskinn. Dette er følger av regler i forbindelse med 
forsikringer. 
Husk å sjekke alt utstyr, inklusive fotballsko, sokker, klær etc. Det blir mye aktivitet og 
spilletid i løpet av uken! 

Søppel 
Vi ønsker at hver enkelt rydder opp etter seg og kaster søppel der det hører hjemme. 
Hvis dette ikke fungerer, må vi bruke treningstid til opprydding. 

Regler og oppførsel 
Vi skal ha det moro sammen alle de tre dagene, og det betinger at alle oppfører seg som 
det forventes av fotballspillere, og at reglene, som instruktørene går gjennom med 
deltakerne blir fulgt. Hvis nødvendig, kan barn bli sendt hjem. I slike tilfeller vil vi 
naturligvis kontakte foresatte først. Noen regler: 
Du skal naturligvis ikke erte, mobbe eller lignende. 
Ta hensyn, vi er mange mennesker på et lite område. 
Du må ikke klatre i fotballmål, løpe inne eller finne på andre ting som kan skade deg 
eller andre. 
Alle skal oppholde seg på Øran hele dagen Vi har ansvaret for deg. 

Ansvarlige og voksne 
Voksne personer (trenere og foreldre) vil være tilstede alle de tre dagene, men de vil 
variere fra dag til dag. Hvis du opplever noe som er trist eller leit, snakk med en av de 
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voksne. Vi er der for å passe på at alle har det gøy. 
Hvis noen av foreldrene ønsker å sette av en eller flere dager på fotballskolen er det bare 
supert! 
Vi har alltids bruk for mammaer og pappaer som hjelper våre flinke instruktører med å 
knyte skolisser, hente baller, sette opp kjegler etc. Barna vil garantert sette pris på å ha 
engasjerte voksne rundt seg! Alt dere trenger å gjøre er å møte opp kl. 10.00 ved 
klubbhuset. 

Bilder 
Bilder som tas av barna under fotballskolen kan brukes av NIL, NFF og TINE til å 
synliggjøre fotballskolen. Navn skal ikke knyttes til bilde. Hvis du har noen spørsmål 
eller ønsker å reservere deg mot dette vennligst si ifra til oss på epost 
aksel@andalsnesif.no 
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