LOT TERI I F K TREL L EB O RG 2 0 1 4

IFK-DAGEN LÖRDAGEN 5 JULI
IFK Trelleborg AID arrangerar i samarbete med IFK Trelleborg FK och IFK Trelleborg
Friidrott årets största och festligaste idrottsevenemang i Trelleborg med omnejd!
Mellan 09:00 och cirka 15:00 kommer Östervångsstadion,
Vångavallen och gräsplanerna söder om Söderslättshallen att fyllas av:
Friidrott (femkamp mellan gamla friidrottare, möjlighet att prova på olika grenar)
Fotboll (veteranfotboll, ungdomscup på Södans gräsplan)
Mattält (stort tält mellan B-planen på Vånga och grinden ut mot Östervångsstadion
Loppisbord
Tipspromenad
Och en massa andra aktiviteter
Fram mot kvällningen öppnar för den mognare delen av deltagarna baren
i Parken följt av middag och dans till Jukeboxers. Även här utlovas en och
annan överraskning och déjà vu från svunna tider. Du behöver absolut inte
ha deltagit på dagen för att vara välkommen på kvällen. Alla med glatt
humör är hjärtligt välkomna!
Vi på ungdomssidan ska också vara aktiva denna dag och därför har IFK:s
ungdomsutskott fått i uppdrag att anordna en fotbollscup på gräsplanerna
söder om Söderslättshallen.
Våra två yngsta lag, F07/08 och P07/08, kommer att spela en knattecup. Exakt
hur detta kommer att se ut är ej bestämt i dagsläget. Man kan dela upp tjejer
och killar i olika lag, eller så kan knattarna möta föräldrar eller syskon. Detta bestämmer vi när vi vet hur många spelare vi har att tillgå. Matcherna kommer att
spelas på 5-mannaplanerna och vi kommer att ha domare på plats.
Från våra fyra äldre ungdomslag, F00/01, P03, F02/03 och F04/05 kommer
alla spelare att mixas i olika lag som kommer att möta varandra i en cup. Vi
kommer att spela 7-manna och det kommer att finnas domare till matcherna. Vi har tidigare år gjort liknande cup och det har varit mycket uppskattat.

VIKTIGT!

För att detta ska gå att planera behöver vi ha information om hur många
spelare som kan vara med på IFK-dagen. Meddela gärna era tränare snarast
möjligt, dock senast 30 april. Härefter kommer vi att finslipa detaljerna.
Som ni alla vet så är det lite förberedelser som måste göras och ingen kan
göra allt men alla kan göra något!

Vi kommer även att ha ett tält med servering av grillad korv, kaffe, kaka,
läsk och godis. För att detta ska gå att ordna behöver vi hjälp av föräldrar
så vi önskar 4 föräldrar från varje lag som kan hjälpa till med detta. Vår idé
är att man tar ett pass om en timme vardera i serveringen så hinner man
ändå titta på sitt barns matcher. Eftersom vi är 6 lag borde vi få ihop 24
föräldrar och det blir då inte så betungande för någon av oss!
Det finns även möjlighet att hjälpa till på andra stationer, hör av dig om du
är intresserad av detta.
Om du har några idéer som du vill dela med dig av, kontakta gärna Annika
Lindberg, telefon 0708 84 04 83.

Innan du bokar någon utflykt eller semesterresa 2014,
se till att det INTE krockar med IFK-DAGEN
Vi ser fram emot detta trevliga evenemang och vi hoppas att alla vill

vara med och bidra till att vi alla får en rolig dag tillsammans!

Ungdomsutskottet

