
 

 

 

 

 

  

Fredag, lørdag og søndag 19. - 21. august er det 

igjen klart for Tine fotballskole på Brøttum.  

Påmelding  

Påmelding til lagets lagleder innen søndag 19. juni. Laglederne sender 

påmeldingslister til Guro i styret. Deltagelse på fotballskolen koster 200 kr. Dette 

betales ved å Vippse til Brøttum Fotball nr 98327, samtidig med påmeldingen. Skriv 

Tine 2022, navnet og laget på spilleren i Meldingsfeltet på Vipps ved påmelding. Da 

får vi minst jobb.  

Tine Fotballskole er for aldersgruppen 6 - 12 år. (2016-2010)  

 

Viktig info til foresatte  

• Vi ønsker at en foresatt er med på registreringen på fredag den 19 august, slik at vi 

får navnet og telefonnummeret til den som eventuelt kan kontaktes dersom det 

skulle skje noe med spilleren i løpet av disse tre dagene.  

• Spillerne skal alle tre dager møte opp i treningsklær og være klare til første økt. Alle 

må ha med drikkeflaske og egen ball. Merk ballen med navn.  

• På grillingen lørdag kl 14-15 får alle deltakere og instruktører pølse, hamburger og 

brus. Familie og andre som kommer kan kjøpe hamburger, pølse og brus rimelig.  

   Kiosken er også åpen.  

• På diskoteket lørdag kl 18-22, vil det være salg av kioskvarer til fornuftige priser. Vi 

registrerer det barna kjøper og sender ut vippskrav til foreldre i etterkant.  

• På søndag blir det servert lunsj kl 11-12 som en avslutning på Fotballskolen.  

 



 

 

 

 

Dagsplan fredag 19.august  

✓ Kl. 17.00-17.25: Registrering av alle deltagerene og inndeling i grupper (Styret og 

trenere).  

✓ Kl. 17.30-19.30: Treningsøkt (trenere).  

Servering av Tine Litago i løpet av økta (trenere).  

Dagsplan Lørdag 20. august  

✓ Kl. 08.45: Oppmøte  

✓ Kl. 09.00-11.00: Treningsøkt – rullering på ulike stasjoner (trenere)  

✓ Kl. 11.00-12.00: Lunsj- servering av brødmat og Tine Litago og -juice (G/J7, G11 og J12)  

✓ Kl. 12.00-14.00: Turnering/fotball-lek (trenere)  

✓ Kl. 14.00-15.00: Grilling. Spillere og instruktører blir servert pølser, hamburgere og brus 

(G/J7, G11 og J12).  

Foresatte oppfordres til å delta- det vil bli salg av grillmat og kioskvarer for familie og 

venner!  

✓ Kl. 18.00-22.00: Diskotek på Tømmermyra – med salg av snacks og brus (G/J7, G11 og 

J12)  

• 18.00-19.30: Disko bare for 6,7 og 8 åringene  

• 19.45-22.00: Disko bare for 9, 10, 11, 12  åringene  

Dagsplan Søndag 21. august  

✓ Kl. 08.45: Oppmøte  

✓ Kl. 09.00-11.00: Lek og løkkefotball 

✓ Kl. 11.00-12.00: Avslutning av fotballskolen med utdeling av diplom og felles 

lunsjservering av brødmat og Tine Litago og -juice (G/J7, G11/J12)  

Vi håper det også i år blir en fin fotballskole for alle som deltar, på tvers av 

aldersgrupper. Takk til lagledere, trenere og foresatte på G/J7, G11 og J12 som sørger 

for at denne helgen lar seg gjennomføre!  

  


