
Bli med på GRATIS  
FOTBALLSKOLE!
FJELLHAMAR FOTBALLKLUBB INVITERER TIL   
GRATIS TILRETTELAGT FOTBALLSKOLE mandag og 
tirsdag I  SKOLENES HØSTFERIEUKE.



EGEN TILRETTELAGT GRUPPE
I år igjen vil vi tilrettelegge for opptil  
20 deltagere med  funksjonsnedsettelser 
med meget kompetente trenere og 
 instruktører. Dette vil bli arrangert mandag 
og tirdag i høstferieuken fra kl 09:30 – 14:30. 
Her blir det masse moro med og uten 
ball, rikelig med pauser og alternative 
 aktiviteter. Barn som har ledsager kan ta 
med denne. 
 
DÅRLIG VÆR, SPØR DU?  
IKKE NOE PROBLEM!  
Vi har både ute- og inne- fasiliteter 
 tilgjengelig. Vi vil oppholde oss på Fjellhamar 
stadion med tilgang til garderobe, toaletter 
og eget pauserom.

Som vanlig på fotballskolen våre, blir det 
servert varm mat hver dag, i tillegg til 
 brødmat/knekkebrød for de som vil ha det. 
Det blir også satt frem frukt og grønt, samt 
saft og smoothie. Noen overraskelser vil også 
deltagerne få med seg.

PROFILENE KOMMER!
Fjellhamar Fotballskole får alltid besøk av 
en rekke profilerte fotballpersonligheter.
Det kommer masse eksterne trenere for å 
bidra med sin kompetanse.

Dette blir knallbra! Ikke nøl, meld deg  
på Fjellhamar Fotballskole uke 40! 
Det er GRATIS!

Fotballskolen er for alle barn i vårt  nærmiljø 
og det vil bli totalt 200/250 deltagere 
denne uken fordelt på Torshov banen, 
 Fjellhamarhallen, Fjellhamar stadion etc.

PÅMELDING STARTER 15 JUNI
Frist er innen 15.  september, men vi 
 oppfordrer alle til å melde på så tidlig som 
mulig. Fyll inn navn på deltager, dennes 
 fødselsdato samt hjemadresse, mobilnummer 
og mailadresse vi kan nå foresatte på, til  
fotballskole@fjellhamarfotball.no

Husk å meld fra ved påmelding dersom 
deltager har allergier, eller på annen måte 
er avhengig av medisiner eller spesiell 
 oppfølging. 

Gjelder det forhold ved deltagelse for 
 personer med funksjonsnedsettelse, kan  
vår fagansvarlig for tilrettelagt gruppen, 
 Isabel Bergerseter kontaktes på telefon: 
98 65 50 61.

BLI MED PÅ   
GRATIS FJELLHAMAR FK 
 FOTBALLSKOLE 2022

I samarbeid med våre flotte sponsorer og velgjørere, har vi 
gleden av å kunne invitere barn og ungdom i vårt nærområde 
til gratis tilrettelagt Fotballskole mandag og tirsdag i uke 40. 


