
PROGRAM FOR TINE FOTBALLSKOLE  

SØRMARKA KUNSTGRESS/KLUBBHUS 

2015: Uke 33: Mandag 10. til Fredag 14. August 

Mandag 10. august kl.10.00 Fremmøte Sørmarka kunstgress (reg./utdeling av utstyr) 
   Kl.10.30 Orientering/generell praktisk informasjon, ”bli kjent” 
   Kl.11.00 Fotballtrening/teknikk trening/keepertrening 
   Kl.12.15 Lunsj  
   Kl.13.00 Info/teori, smålagsspill 
   Kl.14.00 Slutt 

Tirsdag 11. august kl.10.00 Fotballtrening/teknikk trening 
   Kl.11.45 Lunsj  
   Kl.12.30 Teori/fotballtrening/smålagsspill/keepertrening 
   Kl.14.00 Slutt  

Onsdag 12, august kl.10.00 Fotballtrening/teknikk trening/keepertrening 
Kl. 11.30 Lunsj  
Kl.12.00 Rebus, quiz løp. Inndeling i grupper med lag kaptein,      
Kl.14.00 Slutt 

Torsdag 13. august kl.10.00 Fotballtrening/teknikk trening 
Kl.11.45 Lunsj  
Kl.12.30 Teori/fotballtrening/smålagsspill/keepertrening 
kl.13.30  Straffespark med premiering 
kl.14.00 Slutt  

Fredag 14, august kl.10.00 Fotballtrening/teknikk trening/EM-turnering 
Kl.11.30  Lett lunsj   
Kl.12.00 EM-Turnering fortsetter   
Kl.13.30 Grillmat/pizza 
kl. 13.45 Utdeling av diplom 
kl. 14.00 Slutt på TINE fotballskole uke 33, 
   velkommen tilbake til  TINE Fotballskole 2016 

INFORMASJON 
I tillegg har vi åpent fra 08.00-16.00! 
Aktiviteter før og etter fotballskolen går mye på egen aktivitet i klubbhuset med div. spill og ute med ulike 
aktiviteter. 09.00 er det lett frokost for de som kom før denne tid, ca. 15.00 er det lett ettermiddagsmat. 

Alle får god informasjon på første dag om ukas aktiviteter.  Det er satt opp en ukeplan som kan endre seg litt i 
forhold til vær og vind. Kan opplyse at vi har mulighet for å trekke oss inn i KLUBBHUSET om det skulle bli 
skikkelig dårlig vær. 

Anbefaler alle til å ha med seg skift i forhold til værutsiktene. Husk å kle seg etter forholdene. Her gjelder det 
både sko og bekledning. Som sagt skal vi være på kunstgresset. 

Det er veldig viktig med informasjon fra Dere foreldre om det er noe vi må ta hensyn til i forhold til Deres barn. 
Tenker da på allergi, astma og lignende.  

Hvis det er noen som uteblir fra en eller flere dager, må vi få beskjed om det. 

Hovedmålet med fotballskolen er at alle skal ha det gøy i tillegg til sportslig utbytte. 

Dersom spørsmål; kontakt: 
Dan Pedersen på mobil 9911 699, e-post:  dagligleder@tjensvollfk.no 

Velkommen til fotballskole! 


