Information till lärare och
lagansvariga om Klassfotboll
12-13 maj 2018
För femtonde året i rad inbjuder Kinne-Vedums IF elever i Förskola – klass 9
till Klassfotboll på Kinnevallen i Kinne-Vedum.
Du som är ansvarig för ett lag gör det möjligt för tjejer och killar att ha kul under enkla former där
alla kan delta, vilket förhoppningsvis stärker gemenskapen i klassen. Du som ledare behöver inte
besitta några speciella fotbollskunskaper. Det viktiga är att alla får en trevlig dag tillsammans.

Deltagaravgiften
150 kr betalas senast 29 mars av eleven/förälder till klassfotbollen Bg 378-6837.
OBS vi sammanställer deltagarlistorna o skickar den till er utifrån inbetalda anmälningar.
Därför är det viktigt att få en e-postadress till en lagledare/klasskontakt som vi kan förmedla
informationen till.

Vi rekommenderar att man anmäler flera lag i klassen, om man har
många elever som vill vara med och spela.
Det innebär att det blir mer speltid per elev, alla som anmält sig vill ju vara med och spela så mycket
som möjligt. Vid anmälan av två lag ska laguppställning lämnas in till sekretariatet på speldagen, en
elev får endast spela i ett lag, inget byte mellan lagen under speldagen får ske.
Information finns på vår hemsida www.k-vif.com.
Frågor – kan du maila till: klassfotboll.kvif@hotmail.se eller ringa skicka sms till
Ulla-Britt Alnemar 070–211 65 46 (OBS ring endast kvällstid)

Efter önskemål och helt enligt Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll
spelas från Förskolan – årskurs 5 utan slutspel och tabeller. Allt för att minska eventuell tävlingshets
och att minimera risken för ”toppning”. Årskurs 6-9 kommer att ha ett gruppspel och slutspel.
Spelformer
Årskurs FK - 2 spelar 5-mannafotboll, Årskurs 3 - 9 spelar 7-mannafotboll. För åk FK – 5 där inga
slutspel gäller, gör man under kamratliga och sportsliga former upp om fördelning av könen. Vi
kommer helt att lita på ledarnas goda vilja och omdöme. För åk 6-9 gäller att minst 1 av vardera
tjej/kille ska finnas på planen, har lagen bara en tjej/kille på planen ska laget spela med en spelare
färre.
Speldagar
Årskurs FK, 1, 4 o 6 spelar lördag. Årskurs 2, 3, 5, 7, 8 o 9 spelar söndag

Bilaga i utskicket: Elevanmälan.

Hjärtligt välkommen till en fantastisk Fotbollsfest 12-13 maj!

