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Utbyggnad av Klubbstugan en härlig 80-årspresent

Lite förklaringar till ritningen på ut-
byggnaden, som Kenneth Hansson har
gjort.

Utbygget blir i stort sett där nuvaran-
de uteplats under tak är. Samlingssalen
blir då dubbelt så stor och inrymmer
också en ”kokvrå”.

Fagervi blir handikappanpassat med
ramp och handikapptoalett vid ingång-
en. Gamla köket blir tvättstuga.

Dessutom blir det en stor härlig ute-
plats under tak (det randiga partiet på
ritningen).

Jag längtar redan till alla härliga stun-
der som vi kommer att få i vår nya  fina
Klubbstuga.
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Utgivningsplan 2004
Nr. 35 Manusstopp 1 mars

Utg. dag 20 mars
Nr. 36 Manusstopp 1 juni

Utg. dag 20 juni
Nr. 37 Manusstopp 1sept.

Utg. dag 20 sept.
Nr. 38 Manusstopp 1 dec.

Utg. dag 20 dec.

Medlemsavgifter 2004
Senior Aktiv 15 år och uppåt 250:-
Ungdom aktiv 10-14 år 165:-
Ungdom aktiv 0-9 år 115:-
Passiv medlem 75:-
Familj           Fam. med hemmavarande barn t.o.m. 17 år 550:-

Det går bra att sätta in medlemsavgiften på
Postgiro 66 21 44-5

Posten i Tibro
Är med och sponsar

FIF(L)AREN
Det tackar vi för

Vi anstränger oss mer. En slogan lånad av
ett företag som inte var störst men som ville
vara bäst.

Precis som vi i Fagersanna IF. Vi är inte
störst men vi kan vara bäst. Den ambitio-
nen bestämmer vi själva och det finns inga
bortförklaringar. Bara vår vilja att utveck-
las som individer och som förening.

Om vi alla tar ett litet steg framåt kommer
föreningen att ta ett stort kliv i sin utveck-
ling. Med den viljan satsar vi hårt 2004 och
på programmet står bl.a. följande;

· Uppstart av klassfotbollen i kommunen
där alla barn i åldersklasserna 92-97 är
inbjudna till en riktig fotbollsfest på
Fagervi 22-23 maj

· Ett företagsarrangemang skall för för-
sta gången genomföras på Fagervi den
6-7 maj

· Hantverkscupen i augusti. Sveriges kva-
litetsmässigt bästa cup.

· Möbelcupen i december. Regionens
bästa och största inomhuscup för
seniorer

· Kick-off för alla tränare den 4:e april

· Studieresa för tränare och ledare under
våren (max deltagare 50 st)

· Gästtränare för att utveckla nya kunska-
per och idéer

· Vår 80-årsfest hålls den 3:e juli. Boka
in dagen redan nu för det blir kul!!

· Utbyggnad av Fagervi under hösten då
vi skall få en ny samlinglokal för mö-
ten, träffar, seminarier och kul samvaro

Ett program som visar ambition och mod.
Aktiviteter som skall utveckla en ännu

bättre ungdomsverksamhet, fler som vill
vara FIFare och en fortsatt stark och sund
ekonomi.

Hoppas ni alla, både medlemmar, aktiva,
ledare och andra boende i kommunen, är
med oss i denna ambition.

Kom på aktiviteter, se ungomsfotboll en
lördagförmiddag, vandra våra märkta leder
eller besök Fagervi en vardagskväll, ta en
kopp kaffe och njut av vår förstaklassiga
fotbollsanläggning.

Fagersanna IF är värt att uppleva och vara
stolta över.

2004 blir ett spännande och kul år. Väl-
komna!!
Stefan Lundberg
Ordförande Fagersanna IF

“WE TRY HARDER”

MOTIONSGYMPA
Måndagar 19-20
Torsdagar 19-20

Ransbergs skolas gympasal
VÄLKOMNA

Önskar
Malin och Ann-Marie



FIF-mästerskap i Pimpelfiske
1. Emil Ranin 700 gr.
2. Sture Hasselqvist 425 gr.
3. Tomas Lindblad 400 gr.
4. Jörgen Waltersson 300 gr.
5. Benny Borg 275 gr.
6. Marko Nurkkala 250 gr.
7. Anders "Nolos" 225 gr.
8. Micke Karlsson 200 gr.
9. Jonas Ottosson 100 gr.

Mats Hasselqvist 100 gr.
11. Marcus Hasselqvist 70 gr.

Martin Johansson 70 gr.

Övriga deltagare: Mattias Sjölander,
Martin Bustad, Niklas Harnesk,
Fredrik Gustavsson, Olof Johans-
son, Martin Hansson, "Käsen"
Carlsson, Johan Carlsson, Andreas
Carlsson, Micke Ingvarsson,
Jimmie Ingvarsson, Daniel
Dahlqvist, Arne Borg, Kenneth
Hansson, "AJ" Johansson och Per
”Väring” Eriksson.

Tvåan Sture Hasselqvist, trean Thomas Lindblad och vinnare Emil Ranin

Janne Apell sköter grillen efter fis-
ket

Fagersannas skotte Fredrik Gus-
tavsson, tyvärr fick inte ”MacGus-
ten” någon fisk,

Föregick FIF festen i Strandstaden,
den 7 februari.
29 fiskare trotsade skitvädret med
blötsnö och blåst. Fiskarna var inte
heller på hugget som synes av
resultatlistan.

Benny Borg mycket nöjd med sina
2 fiskar, eftersom han inte brukar
få nån fisk

Det är inte alltid det går som det
ska, ett drag sattes i Jörgens jacka.
Snäll som alltid hjälper ”AJ” till
och räddar situationen.

Niclas Harnesk är en bättre mål-
vakt än fiskare, fick pris som årets
mörtfiskare.

Vitus och Stig spårar så fort minsta
snöflinga lägger sig i Eljusspåret i
Fagersanna.
Det ska dom ha mycket beröm för
säger Susanne Waltersson i FIF:s
motionssektion.
Och det är bara att instämma.

I spåret samsas "Wasaloppsåkare"
med vanliga motionärer och barn-
familjer.

Jag inspekterade spåret lördagen
den 24 januari då träffade jag John
och pappa Jan Johansson, som var
där för första gången trots att de bor
bara några hundra meter från spå-
ret. John hade varit uppe och åkt
med Ransbergs Skola och fick blo-
dad tand.

Beröm till Stig och Vitus

John och Jan provar el-ljusspåret som sköts av Fagersanna IF genom
Stig ”Snutt” Johansson



Lag 4 i karaoke tävlingen: Fredrik Gustavsson, Christoffer Svensk, Mar-
tin Hansson, Per ”Väring” Eriksson, Emil Ranin och Martin Bustad.

Lag 2: Mats Karlsson, Micke Ingvarsson, Andreas ”AJ” Johansson, Kicke
Johnsson, Olof Johansson och Magnus Lagerin

Marko lyckades med bedriften att
vinna skytteligan både för A och B
laget.

Priser Junior
Årets Spelare: Patrik Anders-
son
Årets Överraskning: Emil
Björklund
Målskytt: Kristoffer Edman
Träningspriser: Johan
Carlsson, Kristian Johnsson,
Hans Carlén.

Priser Senior
Årets Spelare: Daniel Eriksson
Årets Överraskning: Micke
Ingvarsson
Årets Lundh: Fredrik Gustavsson
Årets FIFare: Nicklas Lundh
Målskytt A-lag: Marko Nurkkala
Målskytt B-lag: Marko Nurkkala
Träningspriser: Fredrik Gustavs-
son, Martin Bustad, Nicklas
Harnesk och Micke Ingvarsson

Avslutning/Upptaktsträff

Micke Ingvarsson visar stolt upp
priset han fick som Årets Överrask-
ning. Till vänster McGusten med
Årets Lundhpriset.

Prisutdelning och upptaktsträff
hölls efter fisket i Strandstadens
Klubbstuga.
Eftersom inte vädret visat sig från

sin gynnsamma sida vid fisket, var
det många frusna som med glädje
värmde sig i bastun, innan det var
dags för travet och fotboll på TV.
Efter fotbollen lottades alla in i 5

olika lag för dagens tävlingar. Fis-
ket var en delgren. Därför tog lag 1
ledningen direkt. Lag 1 bestod av:
Micke Karlsson, Benny Borg, Da-
niel Dahlqvist, Jonas Ottosson,
Sture Hasselqvist och Fredrik Lars-
son.

Därefter delades en del av priserna
ut. Årets Lundh priset gick till Fred-
rik Gustavsson, för sina bravader
under avslutningsresan till Göte-
borg. Dessutom delades träningspri-
ser ut till Senior och Juniorlaget.
Sen var det dags för mat, så alla

orkade med tankelektävlingarna,
som Patrik Andersson ordnat.
Som avslutning på tävlingarna

hölls en karaoke tävling, där
”Postis”, Jörgen Waltersson och
Patrik A. var enväldiga domare, vil-
ket gjorde att det var upplagt för
mutförsök.

Den superjämna lagtävlingen vanns
av Lag 1 med 28 poäng. Micke
Karlsson, Borg, Daniel Dahlqvist,
Otto, Sture och Fredrik L.
2.a, Lag 3: Marko, Jimmy Ingvars-
son, Käsen, Lindblad, Harry Har-
nesk, Noloset.
3:a, Lag 4: McGusten, Svensk,
Martin H, ”Glade-Per”, Ranin och
Bustad.
4:a, Lag 2: Tränar Mats, AJ, Micke,
Kicke, Olof, Mangan.
5:a, Lag 5: Andreas K, Kenneth H,
Camilla, Tias, Johan K, Lundh Text och foto ”Postis”

Delar av FIF:s styrelse + två
påläggskalvar inledde försäljningen
av SverigeLotten under söndagen,
då man knackade dörr i centrala
Fagersanna.

De flesta hushållen hanns med och
det såldes många lotter. Ungefär
400 såldes vilket ger ytterligare
4000:- till FIF:s utbyggnad av

Succé för Sverigelotten
Klubbstugan, dit pengarna från
SverigeLotten öronmärkts.

FIF får 10:- per lott som köps av
FIF.

Vill Ni ha fler så finns de tills vi-
dare hos ”Postis” tel. 205 43 och
”Pia” tel. 204 05, det går också bra
att lösa in småvinster hos dom.



Protokoll: Årsmöte Fagersanna
IF den 22 februari 2004 Lokal:
Strandstadens Klubbstuga.

§ 1 Mötets öppnande.
Ordf Stefan Lundberg öppnade mötet.

§ 2 Rösträtt och mötets behöriga utlysning.
Beslut: Årsmötet var behörigt utlyst och
godkändes handuppräckning som rösträtt vid
tvistefråga.

§ 3 Fastställande av dagordning.
Utdelat förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Val av mötets ordf ,mötessekreterare och
justeringsmän för mötet.
Beslut: Ordf: Stefan Lundberg, Sekr: Per-Erik
Sjölin, Justeringsmän: Martin Johansson och
Stefan Arthursson

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för
2003.
Ordf föredrog verksamhetsberättelsen för
2003. Årsmötet godkände verksamhetsberät-
telsen.

§ 6 Resultat och balansräkning för 2003.

Ordf föredrog Resultat och Balansräkning för
2003. Årsmötet godkände Resultat och Ba-
lansräkning. Bil 1.

§ 7 Revisorernas revisionsberättelse.
Martin Johansson föredrog revisorernas revi-
sionsberättelse.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorna föreslog i revisionsberättelsen
ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutades i enlig-
het med revisornas förslag.

§  9 Verksamhetsplan och budget för 2004.
Ordf föredrog styrelsens förslag för förenings-
verksamhet och kostnads- och intäktsbudgetar
för år 2004. Årsmötet godkände presenterade
verksamhetsplan och budgetar. Bil 2.

§ 10Medlemsavgifter för år 2005.
Beslutades: Oförändrade medlemsavgifter för
år 2005.
Senior aktiv 250:-

Barn aktiv 115:-
Ungdom aktiv 165:-
Passiv medlem   75:-
Familj med barn upp tom 17 år 550:-
Ideellt arbetande tränare/ledare   75:-

§ 11 Val av ordf, styrelse och sektionernas
ledamöter.
Val av föreningens ordf för 1 år.
Stefan Lundberg.

Val av 2 ledamöter i föreningens styrelse för 2
år.
Kenneth Hansson  och Kent Sörman.

Val av ledamöter i Seniorsektionen.
Pär Larsson ordf och repr i föreningsstyrelsen,
Jan-Erik Apell, Jörgen Waltersson. Nicklas
Lundh, Marcus Hasselqvist, Kenneth Johans-
son, Ingemar Berg, Mats Hasselqvist och Mar-
tin Johansson.

Val av ledamöter i ungdomssektionen.
Pia Palmer ordf och repr i föreningsstyrelsen,
Gerd Berg, Eva Siberg, Åsa Wallin, Tommy
Mårdberg, Ulf Andersson, Stefan Waltersson,
Marita Karlsson (nyval) och Katarina Aling
(nyval).

Val av ledamöter i Motionssektionen.
Per-Erik Sjölin ordf och repr i föreningssty-
relsen, Anna-Carin Lövgren, Rolf Waltersson,
Helene Lindblad, Ingvar Aronsson, Malin
Lindberg och Susanne Waltersson.

Val av ledamöter i Fagervisektionen.
Sture Hasselqvist ordf och repr i föreningssty-
relsen, Bengt-Göran Gustavsson, Rolf Wal-
tersson, Stig Johansson, Kent Sörman, Steve
Svensk och Knut Johansen (nyval).

§ 12 Val av revisorer.
Valdes Helene Lindblad och Ann Persson.

§ 13 Val av valberedning för årsmötet 2005.
Beslutades: Sektionerna utser vardera 1 repr
till valberedningen. Representanterna utser
inom sig en ordf för valberedningen senast 1
april 2004.

§ 14 Valberedningsordf för årsmötet
2006.
Beslut: Styrelsen tar fram en kandidat i

god tid före årsmötet 2005.
§ 15 Val av ledamot och suppleant till
VFF:s representantskapsmöte.
Valdes Stefan Arthursson till ledamot och
Sture Hasselqvist till suppleant.

§ 16 Årsmötets avlutande.
Ordf  avslutade årsmötet.

Vid protokollet
Per-Erik Sjölin

Justeras Stefan Lundberg, Martin Johans-
son, Stefan Arthursson

Ola Skinnarmo
Den 24/2 var Janne Eriksson och Niklas Lund

på en föreläsning i Skövde. Vi blev inbjudna av
SISU idrottsutbildarna att lyssna på Ola Skin-
narmo en otrolig och mycket bra föreläsning om
hans äventyr på nord och sydpolen. Det var väl-
digt uppskattat bland oss som var med.

När föreläsningen var över så blev det lättare
förtäring och matchgenomgång av Gunnar
Blombäck sen gick vi tittade på

IFK Skövde – Djurgårdens IF i elitserien i
handboll vilket ju Skövde vann ganska enkelt.

SISU
Vi kommer även i år att anmäla alla styrelser

och sektioner till SISU idrottsutbildarna
För att skapa resurser till att utbilda oss för i

föreningen.
Alla träffar och möten vi har så samarbetar vi

med SISU idrottsutbildarna so är vår stora sam-
arbetspartner.

Vi kommer även att längre fram på någon ex-
tra träning ta ut någon av VFF:s barn och fot-
bollsutvecklare till Fagervi för att genomföra
några träningspass med ledare och spelare.

Tränar kick off.
I Strandstadens klubbhus den 4/4 kl.10-17.
Här skall vi försöka få ut någon från VFF och

prata barn och ungdomsfotboll rent teoretiskt
samt för att vid ett senare tillfälle köra ett prak-
tiskt pass.

Janne Eriksson



Fagersanna startar i år upp Klassfot-
boll efter ungefär samma mönster som
Skövde, Lidköping m.fl.

Förhoppningsvis ska det bli en riktig
fotbollsfest på Fagervi den 22-23 maj.

Med massor med kul matcher, vack-
ert väder ska det givetvis bli.

Klassfotbollen spelas i åldrarna föd-
da 1992 till 1997.

Syftet är att under leksamma former
skapa en ökad gemenskap i klassen och
och mellan klasserna och skolorna.

Detta under vår förenings idé att alla
är välkomna oavsett kön, nationalitet,
(fotbolls-) kunskap eller religion.

I åldersklasser 93-97 spelas gruppspel
lördag och söndag utan utslagning.

För de födda –92 spelas kvalificeran-
de gruppspel på lördag och slutspel på
söndag. Detta då vinnarlaget i –92:orna
till hösten representerar kommunen i ett
regionalt slutspel.

Bånita Kroon, Pernilla Lundberg, Ire-
ne Karlsson och Annicka Johansson har
varit ute på alla Tibros skolor och pre-
senterat klassfotbollen. Så nu är det
bara att hoppas på stort deltagande.

En hel del förarbete är redan gjort,
men det jobbas febrilt för att ro arrang-
emanget i hamn.

FIF har arrangerat många olika eve-
nemang, men detta är det största hit-
tils. Det det kan bli ett par tusen perso-
ner på Fagervi, dessa två dagar.

På spelarfronten
Nya:

Daniel Dahlqvist, Skövde AIK
Jonathan Eklöv, Forsviks IF
Stefan Hedfors, Lerdala IF
Martin Hermansson, Lerdala IF
Patrik Andersson, BK Trix

Spelarförluster:
Magnus Lagerin, Ulvåkers IF
Martin Apell, IFK Örebro
Andreas Johansson, Värings GoIF
Patrik Johansson, Värings GoIF
Mikael Andersson, Skultorps IF

24/4 15:00 FIF-Jula BK
02/5 15:00 Assyriska Föreningen-FIF
08/5 15:00 FIF-BK Trix
15/5 15:00 IFK Hjo-FIF
19/5 19:00 FIF-Våmbs IF
24/5 19:00 Björsäters IF-FIF
28/5 19:00 FIF-Tidavads IF
05/6 15:00 Gullspångs IF-FIF
13/6 17:00 Korsberga IF-FIF
19/6 15:00 FIF-IF Tymer
22/6 19:00 Skultorps IF-FIF
29/6 19:00 Jula BK-FIF

05/8 19:00 FIF-Assyriska Föreningen
12/8 19:00 BK Trix-FIF
18/8 19:00 FIF-IFK Hjo
21/8 15:00 Våmbs IF-FIF
28/8 15:00 FIF-Björsäters IF
04/9 15:00 Tidavads IF-FIF
11/9 15:00 FIF-Gullspångs IF
18/9 15:00 FIF-Korsberga IF
26/9 15:00 IF Tymer-FIF
2/10 15:00 FIF-Skultorps IF

FIF:s serie 2004



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

Älgarås Tryckeri reklamplats



Porto betald
Taxe percue

Sverige

Ledarfokus för ut-
veckling av barn och
ungdomsidrott

Fagersanna IF kommer att under 2004 jobba
med ett projekt som heter Ledarfokus för utveck-
ling av barn och ungdomsidrott.

Detta projekt genomförs i samverkan med
SISU idrottsutbildarna Västergötland

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 kun-
niga ledare som tar hand om våra ungdomar i
Fagersanna IF.

Under föregående år så utbildade vi 17 st. le-
dare i olika stegutbildningar

Och det ser vi bara som en utveckling i klub-
ben 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 domar-
utbildning både för 7-manna och 11-manna fot-
bollen innan säsongen drar igång på allvar.

Vi kommer även att satsa på extraträningar för
ungdomar med hjälp av gästtränare som kom-
mer ut och förevisar olika träningspass för olika
åldrar vilket har varit uppskattat av ungdomarna.

Rättvisemärkta fot-
bollar

Tillsammans med 6 andra Skaraborgskommu-
ner driver Tibro ett projekt för att uppmärksam-
ma Rättvis Handel.

Tack vare statliga projektmedel samt lokala
sponsorer har det blivit möjligt att skänka rätt-
visemärkta ungdomsfotbollar till fotbollsfören-
ingar i Skaraborg.

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 föreningar-
na.

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 kon-
sumtion med ett globalt perspektiv. De har be-
slutat att skänka ett antal fotbollar till F10 och
P10-lag i Tibro.

Tibros konsumentvägledare Anette Holgersson
kommer att överlämna några bollar på vårt F-
10 lags ”upptaktsträff”.

Lilla lands-
lagets
Fotbollskola

Allt detta genomförs i samarbete med SISU
idrottsutbildarna Västergötland vår stora sam-
arbetspartner 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
Nu är det dags att tänka på att man kan bli en
ny Fredrik Ljungberg eller Victoria Svens-
son……………!
För vecka 33 så kör vi igång med årets fotbolls-
skola

10/8 -13/8   kl.11.00 - 16.00
Alla killar och tjejer i åldern 10-14 år

Vad får man i år?
· 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

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

Begränsad
 Eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen på baksidan

A
Returadress: Fagersanna IF

Sågvägen 5 B,  543 95 Fagersanna
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