
Hitta tillbehören till Din

på www.brodit.se

- Bil

- Handdator

- Mobiltelefon

- GPS enhet

- Multimedia skärm

- MP3 spelare

19

94M / B AIF

FÅGELKÖTT

Jonsboda Gård AB
Tel. 0504-133 10

Finns inom kort 
i din brevlåda och på 

www.karlsborg.se

Föreningsregister 

hittar du i 

Karlsborgsguiden

Karlsborgs kommun
www.karlsborg.se

Årets stora nyheter:

KLASSFOTBOLL

SWEDEN

LBC SWEDEN AB
Kontakta våra säljare:

Tel +46(0)504-401 00, Fax +46(0)504-401 01
E-post: info@lbcsweden.se

När det ställs krav på
möbeldistribution

KYCKLING & KALKON

KKllaassssffoottbboolllleennss
ssppoorrttlleevveerraannttöörr

26 MAJ 2007 • T IBRO/KARLSBORG

TIBRO

KLASSFOTBOLLENS
MATLEVERANTÖR!

TIBRO

Vi levererar
klassfotbollens

matchtröjor

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

LÄS MER PÅ

www.fagersannaif.com

Den 26 maj är det dags igen att
återuppleva fjolårets härliga
fotbollsfest på Fagervis fina
fotbollsanläggning i Fagers-
anna.
Dags alltså för en ny upplaga
av klassfotbollen för skol-
elever från Karlsborg och Tibro
kommun.

Liksom förra året är det ett samarrange-
mang mellan föreningarna Fagersanna IF
och Mölltorp/Breviks AIF. Ett samarbete
som fungerade perfekt i fjol.
– Det var en härlig fotbollsfest förra året
trots att det kom ett lätt strilande regn,
vilket dock inte påverkade varken aktörer
eller publik. Den där rätta känslan fanns
ändå. Mänger med matcher och många
mål, laddade spelare i olika åldrar, livligt
påhejade och med en god stämning både på
och utanför planen gjorde dagen till en
händelse för såväl barn som vuxna att
minnas, säger Stefan Lundberg i Fagersanna
IF, initiativtagare till klassfotbollen.

2 500 BESÖKARE
Förra året deltog hela 700 elever (nytt re-
kord)  fördelade på 64 lag och uppskatt-
ningsvis fanns cirka 2 500 besökare på plats
samt våra 75 funktionärer som var igång
under dagen. Förhoppningsvis blir det lika
många barn och ungdomar som på nytt
samlas till en fotbollsfest över kommun-
gränserna på Fagersanna IF:s egen
fotbollsanläggning.

Barnen bildar egna lag i sina klasser och
det kan vara ett eller flera lag från samma
skolklass. Kravet är att laget skall bestå av
såväl flickor som pojkar.
– En tanke med klassfotbollen är att
sudda ut gränserna mellan pojk- och flick-
fotboll och i stället förstärka gemen-
skapen inom klasser och mellan skolor,

betonar Stefan. Sedan är det ju även
meningen att klasser och skolor skall
umgås och ha kul under enkla former där
alla kan vara med.
– För att delta eller vara lagledare behövs
inga fotbollskunskaper utan bara en lust
att delta i en kul aktivitet. Vi hoppas att
klassfotbollen skall bli ett bra
arrangemang att avsluta läsåret på inför
kommande sommarlov.

SLUTSPEL PÅ SOMMARLAND
Elever som är födda 1998–2000 kommer
att spela femmannafotboll och de födda
1995–1997 spelar sjumanna. Liksom
tidigare spelar barnen födda 1995 ett
cupspel där en klassfotbollssegrare utses
sent på lördagseftermiddagen den 26 maj.
Vinnande klassen bjuds på en heldag på
Skara Sommarland i samband med final-
spelet där den 30 juni.

Klassfotbollen hålls som sagt på Fagervi
där man erbjuds tre fotbollsplaner som
alla ligger inom synhåll från varandra. Här
finns även kiosk som serverar kaffe, korv,
glass, godis, frukt med mera. Eller så
packar man sin egen picknickkorg och
ätar vid planerna.

Inbjudan har i dagarna gått ut till
klasserna så det är bara att börja
bilda lag. Observera att sista anmäl-
ningsdag är den 9 april.

ALLA ÄR VÄLKOMNA
Nu hoppas vi att alla barn vill delta i år
och att klassfotbollen blir den fest den
varit tidigare. Fokus skall ligga på att ha
kul tillsammans framför att vinna och i
detta har vi vuxna ett stort ansvar under
dagen. Genom att ha denna inställning
hoppas vi att även de barn som i vanliga
fall inte spelar fotboll känner sig varmt
välkomna att deltaga, säger Stefan
Lundberg.

För 100 kr får du som deltagare 
i Klassfotbollen 2007 följande

• En kul dag med lek och fotbollsmatcher
ihop med kompisarna.

• En T-shirt (som även 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.

• Fribiljett (värde 210 kr) till Skara Sommarland
vid ett tillfälle under perioden 16/6–1/7
för alla barn som deltar i Klassfotbollen.

• Dessutom som vanligt, utlottningar
av pizzafest, glassfest m.m.

BOENDE
MED KVALITET
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KLASSFOTBOLLEN 2007 ÄR ETT SAMARRANGEMANG MELLAN:

Baklucke-
loppis

Lördag 2 juni
Sälj & köp det du får plats
med i bakluckan på bilen

Mer info:
www.fagersannaif.com

Korv med bröd

10:-

Skaraborgs
billigaste

väggtv-butik
Tel 0504-122 06

www.tibrotvbutik.se om du tar med annonsen
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