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Fotbollscamp
Svalövs kommuns fotbollsföreningar önskar alla
tjejer och killar födda mellan 2004–2012 välkomna
till tre dagar med fotbollsträning på Svalövs
idrottsplats sommaren 2018. Vi hoppas se lika många
fotbollsintresserade ungdomar denna sommar som
förra.
Start den 9 augusti och avslutning den 11 augusti.
Det kostar 350 kr/barn och i priset ingår: vattenflaska, t-shirt, fotboll och
fika alla dagar.
Detta år kommer gästtränare från elitklubbarna i regionen. Detta ger oss
möjlighet till nya träningsmetoder som inriktar sig på att utveckla varje
spelare till att bli tekniska och kreativa spelare som respekterar varandra
och att fotboll ska vara roligt.
Torsdag
10.00-13.00 		
Inskrivning, fotbollsträning, fika
Fredag
10.00-13.00 		
Fotbollsträning, fika
Lördag
10.00-14.00 		
Fotbollsturnering och avslutning
					Kiosken öppen
Barnen kommer att få prova på olika övningar anpassade till deras ålder
och gruppindelningen kommer att planeras i förväg. Fikastund blir det vid
ca 11.00 och det kommer att erbjudas både frukt och fralla.
Familj och vänner är välkomna alla dagar och kiosken kommer att vara

öppen lördag. Lördagen kommer det att vara en
turnering som åldersbaserad så att vi kan träna
på våra nya finter och dribblingar.

Inbetalning sker senast den 30 juni via
bankgiro 315-3343 eller Swish 123 409 0346
Vid inbetalning behöver vi följande information:
Klubb, barnets namn och födelseår
Eventuell specialkost

Våra ungdomstränare och övriga aktiva i kommunens fotbollsföreningar
kommer att hjälpa till under dessa tre dagar för att göra fotbollsskolan till
en rolig upplevelse för oss alla!
Om ni har frågor går det bra att kontakta ungdomstränarna i era lag och
ni som inte är aktiva i någon förening kan kontakta
Teckomatorps SK: Henrik Nyman, 0708-41 65 66
Svalövs BK: Patric Nilsson, 0709-47 93 71
Kågeröds Boif: Peter Berglund, 0767-21 84 63
Röstånga IS: Daniel Unnebäck, 0707-88 65 19
I samarbete med:
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