
 

 

Välkommen till Bjärreds IFs   
         Knatteskola 2020 
 

Alla pojkar i Bjärred/Borgeby som är födda 2014 är välkomna till vår fotbollsskola! 

START: söndagen den 26 april 2020, kl. 16:00-17:00 

PLATS: Borgebys IP, gräsplan D.   

Vi träffas varje söndag mellan den 26/4-14/6.  

Efter sommaruppehållet startar vi igen söndagen den 16/8-10/10 och därefter fortsätter träningarna 

i inomhushall om inte ledarna bestämmer att fortsätta utomhus.  

 

Första gången är en prova på gång. Tycker ditt barn det är kul och vill fortsätta kostar det 400 

kr/termin + 400 kr i medlemsavgift. Betalningen sker enligt informationen ni får när ni har anmält 

ert barn. 

 

Bra att ha med till varje träning är: 

 Vattenflaska och benskydd 

 

Anmälan sker via vår hemsida www.bjarredsif.se, på högersida hittar ni BLI MEDLEM klicka på 

den och välj lag P14 och fortsätt sen fylla i enligt instruktioner.  

 

Hjälp från några föräldrar behövs 

Vid första träningen kommer några ledare från BIF att vara med samt vår utvecklingsansvarige 

sven@bjarredsif.se med stöd, planering, tips & råd, därefter är det meningen att ni föräldrar tar 

över. Fotbollen bygger på ideellt engagemang av föräldrar så redan andra träningen är det upp 

till er om fotbollsskolan kan fortsätta. Till det krävs det minst 1 förälder= ledare per grupp om 10 

spelare. Är det inte tillräckligt med föräldrar så måste vi ordna ett kösystem, där ledarbarnen har 

förtur. De föräldrar som kan tänka sig att ställa upp som ledare går in och anmäler sig på samma 

sätt som för ert barn men väljer ledare och skriver en notering att det gäller P2014. 

Som ledare får du stöd och utbildningen av oss. Initialt genom vår interna utbildningsplan, därefter 

enligt SvFF:s tränarutbildning, BIF står för kostnaden. Övningarna för de första terminerna ligger 

klara till första träningen och följer föreningens spelarutbildningsplan. Till att börja med är det 

fokus på lek och att lära känna varandra, och bollen. Visst är det positivt om du har spelat fotboll, 

men har du inte är det inget hinder, som ledare i denna ålder är det viktigast att du är positiv och 

entusiastisk.  

Har ni några frågor är ni välkommen att skicka e-post till info@bjarredsif.se. Ställer ni upp så 

kontaktar vi er innan uppstart.  

 

Vi behöver er hjälp för att kunna genomföra knatteskolan. 

 

Hälsningar 

Ledarna i BJÄRREDS IF 

http://www.bjarredsif.se/
mailto:sven@bjarredsif.se
http://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/
mailto:info@bjarredsif.se

