
 
  



 

 

 
 
 
 
I.L HEI Fotball vil arrangere SPAR SKJELSVIK Fotballskole for barn & 
ungdom i alderen 6 -13 år, i perioden 16. -18. august 2019 
 
Fotballskolen starter fredag 16. august med utdeling av materiell og 
påbegynnelse av øvelser. Hver elev ved fotballskolen vil bli fulgt opp av erfarne 
A-lagsspillere og instruktører utdannet fra NFF under hele fotballskolen. 
 
Egen keeperskole lørdag og søndag med kvalifisert keepertrener. 
 
Fotballskolen koster kr. 650,- og innbetales til kontonr: 2670 44 51899, innen 
fristen 9. august. 
 
Alle elevene ved fotballskolen får lunsj lørdag og søndag fra SPAR 
SKJELSVIK bestående av brødmat, pålegg, yoghurt, drikke og frukt. 
 
Hver elev får sin egen fotball av god kvalitet og drikkeflaske av SPAR 
SKJELSVIK. TINE/NFF Fotballryggsekk og tøff T-Skjorte. Alt av utstyr får 
spillerne til odel og eie. 
 

 
 

Hvorfor bør du være med? 
 

Her er 6 gode grunner til at nettopp du bør melde deg på en TINE/ HEI 
Fotballskole i løpet av året:   

1. Du får spille fotball hver eneste dag!  
2. Du får lære mer om fotball, - drible, finte, skudd, pasninger, keepertrening 

samt mye, mye mer.  
3. Du får treffe mange andre gutter og jenter på samme alder!  
4. Du får møte Oddspillerne som kommer fra IL HEI  
5. Du får en fotball, drikkeflaske, t-skjorte, sekk og diplom, samt et måltid 

fra SPAR SKJELSVIK hver dag. I tillegg vil det kunne være mange andre 
overraskelser!!!  

6. På treningene får du veiledning av trenere! 

Meld deg på snarest til følgende og innen 9. august: 

Sverre Sveen, Tlf: 402 23 545, epost: sveen76@hotmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3 dagers fotballskole: 
 
 
Dag 1 Fredag 16.08 – kl.17.00 – 19.30 
Økt 1: Utdeling av Fotballer og materiell 
Økt 2: Pasninger, sjonglering - Spillformer 
 
Dag 2 Lørdag 17.08 – kl.10.00 – 16.00 
Økt 1: Pasningsøvelser, sjonglering, dribling, avslutninger, deretter spillformer 

 Keeperskolen 
 
LUNSJ fra SPAR SKJELSVIK kl.11.45 – 12.30 
 
Økt 2: Føring/vending, deretter spill 4 v 4 + keepere 

 Keeperskolen 
Økt 3: Mini VM turnering, hvor spillerne spiller på ett landslag. 
 
Dag 3 Søndag 18.08 – kl.10.00 – 16.00 
Økt 1: Diverse leker, pasningsøvelser, headinger, 1 v 1, avslutninger 

 Keeperskolen 
 
LUNSJ fra SPAR SKJELSVIK11.45 – 12.30 
 
Økt 2: Pasningsøvelser, spillformer 

 Keeperskolen 
Økt 3: Mini VM turnering, hvor spillerne spiller på ett landslag. 
 


