DU HÄNGER VÄL MED I

2017

..
Snart borjar Fotbollsskolan!
Sista anmälningsdag är 3 maj 2017
Detta datum måste hållas, annars fungerar inte beställningar av fotbollar, kläder, mat m.m.

Gäller pojkar och flickor som går i klass F-6
Du behöver inte vara medlem i någon förening.

MEDARRANGÖRER
Blackstad/Odensvi • Gamleby/Åby Herrgård
Ankarsrum IS • Hjorted Goif • Gunnebo IF • Totebo IF • Västerviks FF • Överums IK

INSTRUKTÖRER
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Ledare och spelare i arrangerande föreningar.

du
VAD BEHÖVER DU HA MED DIG?
Fotbollsskor och gymnastikskor
Kortbyxor, T-shirt och strumpor
Överdragskläder, handduk och extra ombyte

Kontaktpersoner
Helena Lindqvist
Tel. 072 505 22 83
helenalindqvist65@hotmail.se

Ankarsrum IS

Gunnebo IF
Lena Jönsson
Tel. 073-803 01 16
lena.e.jonsson@vastervik.se

Västerviks FF
Hans Lindin
Tel. 0706-75 15 12
hans@lindin.nu

Blackstad/Odensvi
Carina W Jonsson
Tel. 070-200 72 11 / 0493-210 02
carina.wernersson@live.se

Hjorted / Totebo
Anna Johansson
Tel. 073-028 71 94
annaingrid80@hotmail.com

Överums IK
Cissi Ekberg
Tel. 070-301 16 45
cissi.ekberg@vastervik.se

Gamleby/Åby Herrgård
Staffan Lindberg
Tel. 0493-217 64 / 070-344 09 47
staffan.lindberg@vastervik.se

Sparbankens Fotbollsskolas Sponsor & Organisation
Gilla oss på Facebook!

Anmälan sker på bifogat inbetalningskort
Om du saknar inbetalningskort, tveka inte att höra av dig
till din kontaktperson på orten.

KOSTNADER FÖR MAT, TIDER OSV.

Detta kan variera mellan de olika föreningarna.
Föreningen på din ort bifogar ett lösblad där du kan se
vad som gäller just för dig. Kontakta din ledare på orten
om du har fler frågor.
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Hoppas du får några fantastiska dagar
på fotbollskolan!

20%
rabatt
SPORTRINGEN GAMLEBY
Gamleby centrum. Tel 0493-130 90
www.sportringen.se
ÖPPET mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-14.00

Mot kupongen får du 20% rabatt
på tre varor på Sportringen.
Rabatten kan bara användas vid köp
av varor till ordinarie pris.
Kupongen gäller t o m 2017-06-25

#

fotbollsprylarna
du behöver
finns hos
Sportringen!

