INBJUDAN TILL

Fagersanna IF inbjuder alla elever födda 1995 till 2000 att
delta i klassfotboll Lördagen 26 Maj 2007.
Efter förra årets rekordsuccé med över 700 deltagande elever och över 2 000 besökande tar vi
i år nya tag. I fjol deltog över 60% av alla elever i Tibro och Karlsborgs Kommun och vi hade
över 60 lag som spelade över 120 matcher och gjorde över 500 mål! I år hoppas vi att alla
klasser deltar och att vi kan slå fjolårets deltagarantal.
Liksom 2006 kommer Klassfotbollen att vara ett samarrangemang mellan Fagersanna IF och
Mölltorp/Breviks AIF och omfattar alla klasser i både Tibro och Karlsborgs kommun
Idén med klassfotbollen är att klasser och skolor skall umgås och ha kul under enkla former
där alla kan delta. Förhoppningsvis kan också hjälpa till att stärka gemenskapen i klasserna,
mellan skolor och orter.
Klassfotbollen genomförs under lördagen 26:e Maj och vi hoppas det skall vara ett bra
arrangemang att avsluta läsåret på för klasserna och skolorna innan sommarlovet. För att delta
eller vara lagledare behövs inga fotbollskunskaper utan bara en lust att delta i en kul aktivitet.
Målet är att få så många barn som möjligt att delta, att bilda ett eller flera lag i klassen som
innebär att alla får vara med om de vill. Det viktiga skall inte vara att vinna utan att ha kul!

Över 2000 besökare

Orange var färgen 2006

Arrangemanget hålls på FAGERVI, vår fina fotbollsanläggning i Fagersanna där vi har tre bra
fotbollsplaner som alla ligger inom synhåll från varandra och där det finns gott om parkering
alldeles vid arenan. Vid arenan finns kiosk som serverar kaffe, korv, glass, godis och frukt
mm eller kanske packar ni er egen picknickkorg att ätas vid planerna.

Vi hälsar alla välkomna till årets fotbollsfest vid Fagervi!

Spelform
Pojkar/Flickor födda 1995-1997
Flickor/Pojkar födda 1998-2000

7-manna ( minst 2 tjejer/killar i varje lag)
5-manna (minst 1 tjej/kille i varje lag)

I åldersklasser 96-00 spelas gruppspel utan tabeller. För de födda 95 spelas kvalificerande
gruppspel och sedan slutspel. Vinnarlaget i 95:orna representerar Klassfotbollen i ett regionalt
slutspel på Skara Sommarland 30/6 2007 . Mer om regler finns på vår hemsida
www.fagersannaif.com

För 100 kr får du som deltagare i Klassfotbollen 2007 följande;
•
•
•
•

En kul dag med lek och fotbollsmatcher ihop med kompisarna
En T-shirt (är matchtröja under klassfotbollen) med klassfotbollens logo på
En egen vattenflaska till dig som är född 2000
Korv med bröd och dricka (vi fixar specialkost till dig som behöver)
• En fotboll per anmält lag att ha i skolan för träning och lek
• Gratis inträde till Skara Sommarand under perioden 16/6 – 1/7

Hur anmäler jag mig?
Din egen anmälan gör du genom att fylla i och riva bort anmälan nedan. Lämna den till
klassens lagansvarig . Lagindelning sker inom klassen lämpligtvis genom klassföräldrar eller
annat sätt som klassen brukar organisera sig på. Varje lag behöver minst en lagansvarig
förälder
Anmälan görs sedan lagvis av lagansvarig till Fagersanna IF genom en inbetalning på PG
662144-5. På laganmälan behöver följande framgå; Skola, klass, lagnamn, antal deltagare i
laget, kontaktperson, telefonnr kontaktperson.
Deltagarlista sänds in på faxnr 0505- 30720 eller sänds per post till MBAIF , Skolgatan 2,
546 72 Mölltorp eller email mbaif@telia.com
Senaste anmälningsdag är 9/4 .
För mer information; www.fagersannaif.com eller ring 0505-30559 kansliet dagtid.
----------------------------------------------------------------

Jag vill delta i klassfotbollen 2007
Jag vill delta i hejarklacken
Jag kan inte delta
Storlek t-shirt
Specialkost

120 cl
Nej

140 cl

160cl

180 cl

Annan ……………

Ja …………………………………………

Namn_____________________________________________________

