Rosenborg Fotballskole i regi av KIL/Hemne Fotball
Kyrksæterøra, 19/6 - 22/6 – 2020
for jenter og gutter i aldersgruppen 10 – 16 år (født 2010 – 2004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

RBK Fotballskole i regi av KIL/Hemne Fotball
•
•

i år i Norges største fotball- og friidrettshall; - Sodvinhallen og Hemne Sparebank Arena.
med klubbhuset i Ånesøyan og Sodvinhallen (bespisning, overnatting, åpning/avslutning, arr.kontor, m.m.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foreløpig
Fre. 19/6 :

GROVPROGRAM:

14.30 – 15.30
15.30
15.50
16.30 – 19.45

Registrering, Sodvinhallen
MOT-foredrag og åpning

Stort opptog i Ånesøyan
1. fotballøkt (2-delt)
Fotografering
21.00 – 22.45 Kino eller fotballkamp,
på storskjerm

Lør. 20/6 :

Nå åpent for
10-åringer!
Søn. 21/6 :

RBK’s eldste fotballskole
utenfor Lerkendal!

VELKOMMEN !
”

09.00 – 12.15 2. fotballøkt (2-delt)
11.30 – 13.15 Lunsj
13.00 – 17.00 3. fotballøkt (2-delt)
med kval til str.konk og triksekonk
17.45 – 20.15 St.Hans-feiring, Ånesøyan
med grillmåltid inkl.

21.00 – 22.45 Fotballkamp på storskjerm
Xxxxx-Xxxxxx
09.45 – 13.00
12.30 – 14.15
14.00 – 17.15
18.00 – 19.45

4. fotballøkt (2-delt)
Lunsj
5. fotballøkt (2-delt)
Fotballkamp på storskjerm

Strømmen-Ranheim
20.30 – 22.00 Kino på storskjerm

Man. 22/6 :

Les mer om RBK Fotballskole
på www.rbk.no og www.kilhemne.no

09.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

Fotballturnering
Finaler m.m., Ånesøyan
Lunsj vs. foredrag/film
Utdelinger og avslutning

St.Hans-feiring i Ånesøyan lørdag 20/6, 17.45 – 20.15 :
ÅPENT FOR ALLE !
Bål, grillmat, kiosk, konkurranser, aktiviteter, musikk og STOOOR trivsel !
VELKOMMEN!

Kyrksæterøra

Go’værs-GARANTI !

Besøk av RBK-spillere under fotballskolen!
For de med overnatting kommer frokost, middag og
kveldsmat (ta med liggeunderlag og sovepose).

Sodvinhallen
Norges største fotballog friidrettshall,
ferdigstilt i mars 2019.
Bli med på vår
fotballskole i flotte
Sodvinhallen, Ånesøyan
og Kyrksæterøra.

Foreløpig program, m/ forbehold om endringer ….. !

Pål Andre Helland

Påmelding :
Fra 1. mars kl. 09.00: For påmelding gå til www.kilhemne.no
og klikk på påmeldingslinken! (maks. 200 deltakere).

Ved spørsmål kontakt Lina D. Sødahl :
92461895 - lina.dalum.sodahl@bdo.no

e

spilte aldersbestemt fotball
i KIL/Hemne
og på A-laget, deretter
i forskjellige klubber,
før han nå er en av
de største profilene
i Rosenborg BK.
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Priser :
Deltakeravgift I : kr. 1.550,Inkluderer flotte deltakerartikler (bl.a flaske, matboks, skjorte,
sekk & ball), fotballfaglig instruksjon (5 økter), fotballturnering, RBK-besøk, 3 lunsjer, MOT-foredrag, St.Hansfeiring med grillmåltid, fotballkamper og kino på storskjerm.

Deltakeravgift II : kr. 1.700,Som ovenfor + middag fredag og søndag.

Deltakeravgift III : kr. 2.000,Som ovenfor + 3 frokoster, middag fre./søn. og 3 overnattinger.

NB! Søskenmoderasjon: 25 % rabatt for 2. barn osv.

i regi av KIL/Hemne Fotball

egen keeperskole videreføres i 2020!
opplegg og øvelser i regi av Rosenborg BK.
Egne keeperøkter hvor halve økta er forbeholdt keeperteknisk
trening i egen keepergruppe, og halve økta er i spillsituasjon
inkludert i de vanlige aldersgruppene.
I tillegg turnering søndag. VELKOMMEN!

Trivsel, samhold og varig fotballglede !

