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Ledarfokus för utveckling av barn och
ungdomsidrott
Fagersanna IF kommer att under 2004 jobba
med ett projekt som heter Ledarfokus för utveckling av barn och ungdomsidrott.
Detta projekt genomförs i samverkan med
SISU idrottsutbildarna Västergötland

Allt detta genomförs i samarbete med SISU
idrottsutbildarna Västergötland vår stora samarbetspartner inom utbildningsbiten
Utöver det så har vi ett antal studiecirklar igång
under året i alla sektioner och styrelser vilket
också genererar i resurser till att kunna utbilda
och lyssna på föreläsare vilket känns mycket
positivt.
Text/Janne Eriksson

Rättvisemärkta fotbollar
Det kommer att bidra till att vi kan utveckla
och fortbilda våra ledare på ett mycket positivt
sätt för att kunna bibehålla en stabil ledarstab i
Fagersanna IF.
Vi ser det mycket viktigt att ha bra och kunniga ledare som tar hand om våra ungdomar i
Fagersanna IF.
Under föregående år så utbildade vi 17 st. ledare i olika stegutbildningar
Och det ser vi bara som en utveckling i klubben även i år fortsätter några att gå sina
utbildningar.
Det som ligger närmast i tid är en kväll i hjärt
och lungräddning för spelare och ledare.
Efter detta så kommer det att bli en domarutbildning både för 7-manna och 11-manna fotbollen innan säsongen drar igång på allvar.
Vi kommer även att satsa på extraträningar för
ungdomar med hjälp av gästtränare som kommer ut och förevisar olika träningspass för olika
åldrar vilket har varit uppskattat av ungdomarna.

Lilla landslagets
Fotbollskola
Nu är det dags att tänka på att man kan bli en
ny Fredrik Ljungberg eller Victoria Svensson……………!
För vecka 33 så kör vi igång med årets fotbollsskola

10/8 -13/8 kl.11.00 - 16.00

Tillsammans med 6 andra Skaraborgskommuner driver Tibro ett projekt för att uppmärksamma Rättvis Handel.

Alla killar och tjejer i åldern 10-14 år

Tack vare statliga projektmedel samt lokala
sponsorer har det blivit möjligt att skänka rättvisemärkta ungdomsfotbollar till fotbollsföreningar i Skaraborg.
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Fotbollsföreningar har ofta avtal som löper
över flera år med leverantörer, men på sikt vore
det önskvärt med fler rättvisemärkta fotbollar i
leverantörsledet och därigenom till föreningarna.
Projektet riktar sig till ungdomar för att ta vara
på den kraft som finns hos ungdomar och den
solidaritet med utvecklingsländerna som många
känner.
Utdelningen av fotbollarna är en symbolisk
handling för hur vi kan påverka till en etisk konsumtion med ett globalt perspektiv. De har beslutat att skänka ett antal fotbollar till F10 och
P10-lag i Tibro.

Vad får man i år?
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Ett spelarpaket ny design
Rabattkort
Förmånskort till spelarsajten på ·
www.svenskfotboll.se
Mat
Aktiviteter
Fotboll
Prova på sporter
Möjlighet att ta teknikmärke
Övernattning
Massor med kompisar
Du kommer garanterat att ha kul under
dessa dagar.

Allt detta för ENDAST 450 kr
Inbjudan kommer i mitten på mars ut till er
alla i skolan eller på fotbollsträningen så se
framåt på sommarens höjdare.
Fortlöpande info på www.fagersannaif.com

Tibros konsumentvägledare Anette Holgersson
kommer att överlämna några bollar på vårt F10 lags ”upptaktsträff”.

Wembley, mannen som inte gjort ett inhopp på 8 år av Andreas Sjölander

