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1. klasse

Fotball?Husk å ta med eGEN BAll

VIRkER dETtE SPeNNeNDE
og ER dETtE NoE FoR

dITt BARN?
Møt opp i Vardhallen  
lørdag 16. juni kl. 11.00

For mer info kontakt:
Bjørn Helge Aass (rekrutteringsansvarlig):  
993 49 332 /  bjorn.helge.aass@gmail.com

Thomas Leite (trenerkoordinator):  
926 96 547 /  leite.thomas@hotmail.com

eller se vardrekrutt.no

1. klasse

Fotball?

HAr Du BaRN 
Som begyNNer I

og lIker å spIlle



Det vil bli felles treninger for hele 2012-kullet i Vard-
hallen, hver onsdag frem til midten av oktober. 

Treningene vil hovedsaklig foregå med ball, der fokuset 
vil være på å skape en trygg og innholdsrik trening.
Vi ønsker å skape en arena hvor barna skal ha det gøy 
sammen med vennene sine. De vil derfor bli delt inn i 
mindre grupper basert på skolekrets. På sikt ønsker vi 
å lage lag der det er ønske om det. Mange skoleklasser 
opplever at det å spille fotball sammen gir gevinst med 
tanke på samhold og skolemiljø.

Lørdag 16. juni kl.11.00
inviterer vi alle jenter og gutter 
til en samling før sommerferien. 

Her vil det først bli fotballtrening i 
Vardhallen, før alle barn og foreldre 
inviteres med på gratis Vard-kamp 

på Haugesund stadion kl 13:00.

Hver onsdag kl.17.00 - 18.00 
(oppstart 22. august)
samler vi 1. klassinger til kjekke  

fotballtreninger i Vardhallen.

Guttene og jentene trenger dere enten som trenere, 
lagledere eller i andre roller. Det å kunne ta del i barna sin 
aktivitet er givende. Prøv det, så vil du se at det stemmer!

Ønsker du å bidra kan du ta kontakt med oss på en av 
treningene. Vi er avhengig av dere for å lage et godt 
tilbud til ditt barn. Vard hjelper dere med alt dere trenger 
– øvelser, treningstider, litt utstyr og tilbud om gratis 
trenerkurs for de som ønsker det. 

For å kuNNe laGe Et goDt tIlbud 
tIl barNa er vI også avheNgig 
av ForEsaTtE som Er med å bidRa.


