Invitasjon til 1. - 7. klasse ved Namdalseid skole,
Statland skole, Malm skole, Utvorda oppvekstsenter,
Flatanger Montessoriskole og Lauvsnes skole.

Barneidrettsleir med TINE Fotballskole 2016
Namdalseid Idrettslag inviterer i tradisjon tro til Barneidrettsleir med TINE Fotballskole på Namdalseid
skole/idrettspark. Leiren går av stabelen fredag 24. til søndag 26. juni og alle barn med fødselsår 2003-2010
(skolestartere – 7. klasse) er hjertelig velkommen til å delta (vi minner om at søsken utenom disse
aldergrensene ikke kan delta, men er hjertelig velkommen sammen med foreldre som tilskuere).
Leiren tilbyr aktiviteter som friidrett, innebandy, kajakk, sykkeltur m/orientering og selvsagt
TINE Fotballskole (sykkel og kajakk er for de fra og med 4. klasse). Vi skal også ha diskotek og
overnatting.
TINE Fotballskole er et samarbeid mellom TINE og Norges fotballforbund (NFF).
Vi følger opp suksessen med mye fotball på den tradisjonelle Barneidrettsleiren. Det stilles ingen krav til
fotballferdigheter, men interesse er en fordel. Man trenger ikke fotballsko for å spille. Mange erfarne
fotballinstruktører har ansvar for at alle skal bli sett og få mulighet til å lære noe nytt. TINE sponser alle
deltagere på leiren med sponsorartikler.
Dere kan overnatte fra fredag til lørdag. Skolestartere og 1. klasse må ha med en voksen.
Program
Fredag
17:00 Innkvartering
18:00 TINE Fotballskole/
Ballspill/Innebandy
20:00 Pizza, diskotek og åpen
kiosk.
23:00 Vi går til ro

Åpen Kiosk

Lørdag
08:00 Frokost for overnattere
10:00 TINE Fotballskole/
friidrett/ kajakk/sykkeltur
12:00 Lunch
13:30 TINE Fotballskole/
Friidrett/kajakk/
sykkeltur
16:00 Vi avslutter for dagen og
reiser hjem.

Søndag
10:00 Oppmøte og inndeling i
lag/grupper
11:00 TINE Fotballskole-turnering.
……...kajakk/turn
13:00 Lunch
14:00 TINE Fotballskole-turnering.
……...kajakk/turn
16:00 Forventet avslutning på
leiren

Åpen Kiosk

Åpen Kiosk

Vi håper så mange som mulig kommer for å se på Fotballturneringen.
Det vil bli utdelt diplomer til alle deltakere på Barneidrettsleiren.
Påmeldingsfrist: Fredag 10.mai, bindende påmelding.
Deltakeravgift: kr 500,-. For påfølgende søsken: kr 400,-.
Inkludert er alle måltid, overnatting fredag til lørdag og sponsorartikler.
Påmelding: Påmelding vil skje via Namdalseid idrettslag sin hjemmeside. www.namdalseidil.no fra og
med Fredag 22. april kl. 20.00.
Det er kun 200 plasser på leiren og begrensede plasser på enkelte aktiviteter så det er førstemann til mølla.
Det vil også bli lagt ut egen passordbeskyttet hjemmeside for leiren der man finner info om hvilke aktiviteter
barna er satt opp på, foreldrehjelp, overnatting og annen info. Det vil bli sendt ut mail til alle påmeldte med
passord og link til hjemmeside.
For spørsmål ta kontakt på namdalseidil.barneidrett@gmail.com

