Ronneby den 28 februari 2018

Inbjudan till Fotbollens Dag
Blekinge Fotbollförbunds sammandrag för barn 6-7 år och 8-9 år
Efter förslag från föreningarna om att utöka Fotbollens Dag att även gälla för barn 6-7 år har vi i år valt det
stora nöjet att inbjuda alla fotbollsföreningar i Blekinge till två olika sammandrag i Brunnsparken i Ronneby
helgen den 19-20 maj.
Lördagen den 19 maj kommer att vi spela 5-mannafotboll för 8-9-åringar och på söndagen den 20 maj
kommer vi spela 3-mannafotboll för 6-7-åringar.
Bägge arrangemangen sker på tillfälliga fotbollsplaner och är helt kostnadsfritt, i 3 mannafotbollen kommer
vi även erbjuda spelplaner med nätsarg. Mer information hittar du på nästa sida!
Varje deltagande förening erhåller två stycken ”Fun to play mål” kostnadsfritt. Målen är framtagna enligt de
nya spelformerna. Detta möjliggörs via Idrottslyftet och anmälan till Fotbollens Dag räknas som ansökan.
Föreningen får efter anmälan en utbetalning ifrån Idrottslyftet som används för att betala fakturan från
Blekinge Fotbollförbund för de två målen.
Datum:

Lördag den 19 maj 2018 för 8-9-åringar (5 mot 5)
Söndag den 20 maj 2018 för 6-7-åringar (3 mot 3)

Tid:

Start c:a 10.00 och slut c:a 16.00

Plats:

Brunnsparken i Ronneby

POSTADRESS
Reddvägen 6
372 73 RONNEBY

E-POST & HEMSIDA
bff@blekingefotboll.se
www.svenskfotboll.se/blekinge

RESULTATTELEFON
0730-126126

BANKGIRO
490-6822

ORGNUMMER
836200-0203

Välkommen till Fotbollens dag
Blekinge Fotbollförbunds sammandrag för barn 6-7 år och 8-9 år
Ta tillfället och anmäl era träningsgrupper/lag till ett gemensamt fotbollsarrangemang som en stor
manifestation för idrotten och fotbollen i Blekinge. Vi hoppas kunna samla föreningar från samtliga fem
kommuner och vi hoppas även att det blir mycket publik på plats i form av syskon, föräldrar, mor- och
farföräldrar med flera. Vi vill ha hela fotbollsfamiljen på plats!

Vi spelar helt utan hets och resultat!
Vi spelar med glädje och mycket skratt!
Vi uppmuntrar och hejar på alla!
Anmälan
Anmälan skickas till Sven-Olof Bergman via e-post: svenolof.bergman@blekingefotboll.se senast fredagen
den 4 maj. I anmälan ska det tydligt framgå:




Vilken förening det gäller.
Vem som är kontaktperson (namn, e-postadress och mobilnummer).
Antal lag ni önskar anmäla (ni kan ha flera lag) och om det gäller pojkar eller flickor samt i vilken
åldersgrupp barnen tillhör.

Spelprogram skickas ut senast den 14 maj till angiven kontaktperson. För mer information kontakta SvenOlof Bergman via e-post: svenolof.bergman@blekingefotboll.se

VI KAN TILLSAMMANS!
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