Skene IF
inbjuder alla barn i årskurs 0-6 i Marks och Svenljunga kommun till

Klassfotboll 2017
VÄVAREVALLEN i Skene
Lördagen den 20 maj 2017, årskurs 0-3
Söndagen den 21 maj 2017, årskurs 4–6
REGLER
Alla lag kommer att spela 5-mannafotboll. Laget skall bestå av en målvakt och fyra
utespelare. Vi rekommenderar cirka 7-12 spelare per lag, men ni kan ha både färre och
fler spelare, det avgör ni helt själva. Laget skall alltid ha minst en spelare av mottsatt kön
på plan. En klass får anmäla mer än ett lag. För klasser som har flera åldersgrupper i
varje klass spelar man mot den åldersgrupp som den äldsta i laget tillhör.
ANMÄLAN
För att anmäla ett lag skall laguppställningen nedan fyllas i och en vuxen skall vara
lagansvarig och fungera som kontaktperson mot Skene IF och se till att anmälan skickas
in till Skene IF samt att betalningen sker lagvis in på bankgiro: 633-4957 eller Swish nr.
123 030 14 16. OBS! Märk med lagnamn, skola och klass.
De lag som inte har en coach under speldagen kommer att bli tilldelade en från Skene IF
(gäller endast årskurs 0-3). Anmälan är bindande när avgiften erlagts.

Sista anmälan & inbetalning:
Absolut senast 30 april 2017 till Skene IF:s kansli via nedanstående blankett
eller med samma uppgifter via:
• E-post: kansliet@skeneif.com

Namn på skola:………………………………… Klass: ………………………
Namn på lag:……………………………………
Deltagare:
1 …………………………………………… 7 ………………………………………
2 …………………………………………… 8 ………………………………………
3 …………………………………………… 9 ………………………………………
4 …………………………………………… 10 ……………………………………
5 …………………………………………… 11 ……………………………………
6 …………………………………………
12 ………………………………………
OBS! Gäller endast årskurs
Lagansvarig:………………………………...........
0-3:
Adress:….. ………………………………..……........
….…………………………………….....................
Mobil: …………………………………………...........
E-postadress: …………………………………………

Vill ni ha hjälp med
coachningen av laget?
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NEJ

Klassfotboll 2017
MÅLSÄTTNING
Målet med att spela Klassfotboll är att alla skall få vara med. Skene IF vill skapa större
kamratskap, gemenskap och förståelse mellan alla barn inom klassen samt mellan de
olika skolorna i kommunerna.
Skene IF vill visa att man kan åstadkomma något bra i en grupp, när alla samarbetar mot
ett och samma mål. Att alla har en funktion i gruppen. Vi vill visa att tillsammans går det
att kämpa emot mobbing och främlingsfientlighet.
SPELARPAKET
Deltagaravgift: 130 kr/elev. Varje spelare får:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrébiljett till Borås Djurpark.
Rabatt på entré till Skara sommarland.
T-shirt.
Vattenflaska.
En fotboll/per lag.
Medalj till årskurs 0-3.
Spelprogram med alla deltagande lag.
Delta i klassfotbollsturneringen.

LAGPÅSE
Utdelning av lagpåsar sker i omklädningsrummen på Vävarevallen i Skene den måndag
och tisdag den 15 & 16 maj 2017 kl.17.00-18.30.
ANMÄLAN & DELTAGARAVGIFT
Sista anmälan & lagvis inbetalning: absolut senast 30 april 2017.
Skene IF:s bankgiro: 633-4957 eller Swish nr. 123 030 14 16. Märk med lagnamn, skola
och klass.
VIKTIGT! Vi lottar dagen efter anmälningstiden har gått ut, så vi kan ej ta emot
efteranmälningar av lag. Lägga till fler spelare i ett redan anmält lag däremot kan vi
hjälpa till med. Kontakta då kansliet via e-post: kansliet@skeneif.com
För upplysningar: Skene IF: s kansli, telefon 0320-408 58 eller www.skeneif.com
Anmälda lag kommer att publiceras på vår hemsida www.skeneif.com samt i Markbladet
vecka 20, 2017.

PLATS
FÖR
FRIMÄRKE

Skene IF
Dalsängsgatan 4
511 63 Skene

