Inbjudan till

Klassbollen 2020
Marbäcks IF inbjuder alla förskoleklasser och elever i årskurs 1-6 till vår
klassboll, Klassbollen 2020 22-23 Augusti
Förskoleklass & årskurs 1-3
Årskurs 4-6

5-manna (minst 1 tjej)
7-manna (minst 2 tjejer)

Vad får jag?

För endast 140 kr får du följande:








En t-shirt (matchtröja)
1 entrébiljett till Borås Djurpark
50 % på entrébiljetten till Skara Sommarland (150:-)
En banan
En festis
En medalj
Samt en massa härliga fotbollsmatcher

Förskoleklass (nollan) och Åk 5-6 spelar på Lördagen den 22 Augusti
Åk 1-4 spelar på Söndagen den 23 Augusti
(speltider läggs upp på vår hemsida www.klassbollen.com när dem är klara)
Syftet med klassfotbollen är:
*Att skapa större kamratskap och gemenskap mellan elever, klasser och skolor.
*Att visa att man kan åstadkomma något bra i en grupp, och att alla kan vara med och strävar mot ett och samma mål.
*Att verka för Fair Play både på fotbollsplanen och i klassrummen
*Att från föreningslivet sida erbjuda skolbarnen en positiv fysiskaktivitet som ger utlopp för glädje och energi.
*Att främja samarbetet mellan skolan och idrottsrörelsen.
*Att stärka fotbollsintresset och nyfikenheten hos både flickor och pojkar till klubbarna i vårt område.

Hur anmäler jag mig?
Anmälan görs lagvis
Antingen genom www.klassbollen.com eller skicka blanketten Deltagarlista till MIF, det är dock först när ni
betalt in lagavgiften på BG 5671-8646 som er anmälan är bekräftad.
Senaste anmälnings- och inbetalningsdagen är 9/6
OBS!!! Ingen efteranmälan kan göras OBS!!!

Mer information kan du få av Benny Sahlén 0321-20159, benny.sahlen@klassbollen.com

Anmälningskupong till Klassbollen 2020
Här skriver du ditt namn, sedan måste målsman skriva under och bekräfta att du får vara med i Klassbollen och därmed
erlägga avgiften på 140 kr. Anmälningskupongen lämnar du till din klasslärare eller klassförälder. Pengarna lämnar du
först vid anmodan till din klasslärare/förälder. Mer information på finns på www.klassbollen.com
Storlek på T-shirt…………………….. (Tröjstorlekar: 130-140 CL 150-160 CL XS, Small, Medium, Large)
OBS! Var noga med rätt storlek då det EJ går att byta. Välj en större storlek om du är osäker.

