Välkommen på VFF:s 16-års inspirationsdag!
Dagen riktar sig till alla som har intresse av att bli duktiga fotbollsspelare. De som är träningsflitiga och har
ett stort intresse av att lära sig nya saker är välkomna. All anmälan sker genom din förening. Stäm av
med din förening angående kostnaden, den faktureras föreningen i efterhand. Om du är intresserad ber du
dina tränare anmäla dig. Kallelse skickas ut till samtliga deltagare ca 2 veckor innan.
Datum pojkar: 30 september 09:00- ca 17:00
Datum flickor: 1 oktober 09:00- ca 17:00
Sista anmälningsdag: 11 september, efteranmälningar tas emot av VFF:s kansli i mån av plats
Kostnad: 400 kr. Lunch och mellanmål ingår.
Plats: Sparbankshallen Vara
Vi garanterar:





Utbildade ledare
Kvalitativa träningar utefter fotbollens spelarutbildningsplan
God kosthållning för idrottande ungdomar
Möjligheten att lära känna och träna med andra spelare i din åldersgrupp

Anmälan: Fyll i dessa uppgifter och lämna till dina ledare (skriv tydligt) så att föreningen kan registrera din
anmälan enligt sista anmälningsdag. Därefter gäller efteranmälan i mån av plats! Alla uppgifter är obligatoriska,
skulle det saknas mail eller telenr till deltagare går det bra med målsmans.

Förnamn:

Efternamn: _________________________________

Personnummer (10 siffror): ________________________________________________________________
Gatuadress: ____________________________________________________________________________
Postnummer:

Postort: ____________________________________

Mobil (Deltagare): ________________________________________________________________________
E-post (Deltagare): _______________________________________________________________________
Matallergi: _____________________________________________________________________________
Position: _______________________________________________________________________________
Övrigt som vi bör känna till: _______________________________________________________________
Målsmans namn: ________________________________________________________________________
Målsmans mobil: ________________________________________________________________________
Målsmans e-post: _______________________________________________________________________
Målsmans underskrift: ___________________________________________________________________
Skulle detta vara en ”sen” Efteranmälan - så godkänner målsman med sin underskrift att betala kostnaden för sammankomsten till föreningen
Personuppgiftslagen
Spelaren har genom sin medverkan i ovanstående samling samtyckt till att registreras i arrangörens dataregister Fogis. Samt att arrangören inom
ramen för sin verksamhet kan spara, behandla och offentliggöra namnet i olika medieformer oavsett framställningsform.

Lycka till med fotbollen! VFF:s Utbildningskommitté
Lisa Larsson
lisa@vastgotafotboll.org Tel: 0500-40 11 10 val 5 alt. 0703 97 70 01

Till Föreningsledare som får detta dokument!
Denna anmälan skall göras i Fogis. Kolla upp vem i er förening som har behörighet att gå in där. Måste vara minst föreningsanvändare med
behörighet att administrera föreningsinterna utbildningar. Gå in på Föreningsfliken och sedan går man på Utbildningar i Menyraden. Välj Spelare
i kategori under fliken Anmälan och en massa utbildningstillfällen kommer fram. Välj aktuellt tillfälle (rödmarkerat). Gå in på fliken Deltagare och
välj Hämta en ny deltagare och anmälningsformuläret kommer fram. Fyll i ALLA uppgifter och avsluta med att klicka på Anmäl

