
Fotballskolen 2014

Velkommen til Klepp Stadion
11.-13. august

Fotballskole for jenter 8-14 år.
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Klepp Elite sine trenere og A-lags spillere vil være instruktører 

på denne fotballskolen. Klepp har spilt på øverste nivå siden 

1987. Spillerene på dagens A-lag kan mye om fotball som de 

ønsker å lære bort til unge fotballspillerer.



KloKKa 08:30  FroKoSt
• Frokost for de som ønsker dette. 
 Gi beskjed under påmelding.           
 Koster 150 kroner ekstra for 3 dager. 

KloKKa 10:00- 11.30  treninG* 

KloKKa 11:30-12.15    lunSj 

KloKKa 12.15 -14.00  treninG/Kamper 
*en deler treningsgruppene inn etter alder

KloKKa 14:00 - 15.30  
• Spillerne kan være til stede på stadion. 

• Vil være voksne til stede. 

Det enkeleste er å komme med bil, men vi henter folk som kommer med toget 
på Klepp Stasjon og kjører disse til stadion. 

Vi henter deltagerer som kommer med tog til Klepp Stasjon fra Egersund/
Jæren klokka 08.10 og klokka 09:08. (Avgang Egersund er 07.28 og 08.25) 
Retur fra Klepp Stasjon til Jæren/Egersund er klokka 14.29.   

Henter og deltagerer som kommer med tog til Klepp Stasjon fra Sandnes/
Stavanger klokka 08.29 og klokka 09.29. (Avgang Stavanger er 08.01 og 09.01) 
Retur fra Klepp Stasjon til Sandnes/Stavanger klokka 14.37 

Dersom mer en 15 deltakerer fra Sola Kommune vil det bli ordnet med transport. 

Dagsprogram reise til/fra



• Merk e-post med fullt navn - fødselsår. 
• Gi også opp telefonummer og e-post til foresatte. 
• Dersom en ønsker frokost skriver en det i påmeldingen.  
• Det gjelder også om en trenger transport til/fra togstasjon. 
• Husk å skrive inn i nettbanken fullt navn på hvem betalingen gjelder.

Betaling for skolen betales inn til konto 3290 52 35027.  
Det sendes ikke ut giro.

Påmelding til post@kleppil.no innen 5 august.

priser for deltakelse på fotballskolen.  
1200,- pr spiller.  + 800,- kroner for søsken. 

påmelding


