
Kioskbygget går vidare

Nu har vi snart lagt ännu en vinter bakom oss
och längtan efter gröna gräsmattor blir allt större.

Men även under den mörka perioden har det
varit en del verksamhet.

Styrelse och sektionsarbetet ligger naturligt-
vis aldrig nere men även en del av våra ungdo-
mar har också varit igång.

Nytt för i år har varit att flera lag, såväl pojkar
som flickor, har tränat tillsammans i Ulvahallen
ett antal gånger, ett spännande  grepp som vi nu
får utvärdera tillsammans.

Flera lag har deltagit i cuperna Vinterulven och
Igelkotten cup i Ulvåker respektive Skövde. Vi
har också deltagit med några pojklag i Alton Cup
i Falköping.

Men nu vill vi alla komma igång med den ”rik-
tiga”, gröna säsongen.

2004 ser ut att bli extra kul och stimulerande.
Som vanligt kommer vi med fyllig information
på våra föräldraträffar som genomförs  i april,
men här kommer lite kort vad alla har att se fram
emot.

21 mars har vi utprovning av nya overaller.

Vi kommer att fortsätta med våra ”Fotbollslör-
dagar”, och i år kommer även de flesta av A-
lagets hemmamatcher spelas på lördagar vilket
ytterligare förstärker begreppet Fotbollsfest på
Fagervi.

Hantverkscupen har för många varit en av årets
höjdpunkter på Fagervi. 2004 är det premiär för
ytterligare en, nämligen klassfotbollen.

I maj kommer Fagervi att invaderas av barn
och föräldrar från hela kommunen.

Lilla Landslagets fotbollsskola som hade pre-
miär i fjol kommer naturligtvis tillbaka även i
år.

Mer information kommer framöver framförallt
på föräldraträffarna, men även löpande på vår
hemsida.

Vi i ungdomssektionen hoppas och tror att Ni
alla såväl aktiva som föräldrar har en rolig, spän-
nande och händelserik säsong framför oss.

Fagersanna IF Ungdomsektion

Information från undomsektion

Martin Johansson, Kenth Sörman och Marcus Hasselqvist i snickartagen. Nu gäller det att ligga i så
Kiosken blir klar innan fotbollen kommer igång.

Följande spelare/ledare gick utbildningen: Jan-
ne Eriksson, Niklas Lund, Helene Lindblad,
Mikael Ingvarsson, Martin Bustad, Niklas Har-
nesk, Fredrik Gustavsson, Mats Karlsson.

Utbildare Rut Lennartsson
En mycket bra utbildning som alla  ledare bor-

de gå för det har ju kommit fram mycket såna
här hjärtsjukdomar på senare tid inom idrotten.

Under denna utbildning fick vi lära oss att läg-
ga personen på fram-stupa-sidoläge på ett myck-
et enkelt sätt.

Att ta pulsen på varandra samt hjärt och lung-
räddning, under de 2,5 timmar som vi höll på i
Ransbergs skola.

Detta var ett samarbete med SISU idrottsut-
bildarna Västergötland

Hjärt och Lungräd-
dnings utbildning

Rut Lennartsson kan inte bara Hjärt och
Lungräddning, här lagar hon en Frölunda-
spelare i Hantverkscupen.

Vi söker instruktörer
Vi söker ett antal instruktörer till Lilla Lands-

lagets fotbollskola först och främst juniorspe-
lare som vill ställa upp och jobba 10 till 13 au-
gusti under vecka 33 med de ungdomar som
skall vara med på denna aktivitet deras ålder är
10-14 år.

Anmäl er snarast till Janne Eriksson 0504-145
92 0703638634 eller Maila ert intresse till
janne_e@compaqnet.se

Inbjudan till f-skolan kommer ut vecka 12/13
i skolan, sista anmälningsdag är 25/4

Mer info på vår hemsida www.fagersanna
if.com

Ungdomsdomarut-
bildning

Ungdomsdomarutbildning för både 7 och 11-
mannafotbollen kör vi den 25/3 18.30-20.30 på
Fagervi

Obs obligatoriskt för P-14/F-14
Utbildare: Hjotiborg domarklubb

text/Janne Eriksson
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