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Hei       

Har du lyst til å være med å spille fotball? Vi har allerede flere spillere og lag på 

plass, men ønsker å høre fra alle som har kjempelyst, litt lyst eller kun bittelitt 

lyst til å være med å sparke ball denne sesongen! Si gjerne fra om du ikke har 

lyst også, så vet vi det helt sikkert       

Gi oss en tilbakemelding så fort som mulig, så lover vi å gjøre alt vi kan for at 

alle som vil skal få bli med og trene fotball allerede før sommeren. Svar ved å 

levere tilbake lappen nedenfor innen mandag 15. juni. 

Fotballen har alltid stått sterkt i Kvam og vi har veldig lyst til at det skal 

fortsette. Pr i dag mangler det spillere på flere jentelag og vi prøver å løse dette 

ved å slå sammen årskullene 2007-2009 til ett lag for J13 og årskullene 2010-

2012 i ett lag for J10. Disse lagene er påmeldt, men må trekkes innen 19. juni 

dersom det ikke er mulig å stille lag. 

Det kan være aktuelt å inngå samarbeid med andre klubber, men da er vi 

avhengig av å få beskjed om hvem som er interessert, og i hva. Skriv en 

kommentar under eller ta kontakt med en av oss i fotballgruppa så skal vi finne 

en løsning. 

Når lagene er på plass, trenger vi selvfølgelig også trenere. Vi ber derfor om at 

alle foreldre som har anledning til å bidra melder seg som interessert. Å være 

fotballstjerne er langt fra avgjørende for å skape et godt tilbud til ungene våre. 

Alternativet er dessverre fort at det ikke blir noe fotball for de som vil denne 

sesongen! 

Flere lag er allerede etablert og har startet å trene. Har du bittelitt lyst til å bli med, 

er det på ingen måte for sent! Møt opp på neste trening og bli med da vel!       

Lag Fødselsår Trener Trening 

G/J06 2014 Anette Lunde Tirsdag kl 17:30 

G/J07 2013 Lisbeth Holten Tirsdag kl 18:00 

G08 2012 Thea H Resset og Vidar Holen Tirsdag kl 18:00 

G09 2011 Lars Mathias Moen Tirsdag kl 18:00 

G10 2010/2009 Merete Pedersen Tirsdag kl 18:00 

J15 2004-2006 Anne Lise Haadem/Idar Holten 
Tirsdager og torsdager 
kl 18.00 

 
Hilsen oss i fotballgruppa 
Svein Erik Kamp, Lisbeth Holten, Lars Mathias Moen og Linda Aspeslåen 
Tlf. 911 78 107, tlf. 958 48 839, tlf. 900 26 466, tlf. 900 60 158 
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Svar ved å levere denne lappen til kontaktlærer eller i klubbhuset innen 

mandag 15. juni. Eller ta kontakt med en av oss i fotballgruppa. 

 

Navn:________________________ 

 

Klasse:_______________________  

 

Fødselsår:____________________ 

 

JA, jeg har lyst til å være med å spille fotball:___________ 

NEI, jeg har ikke lyst til å være med:____________ 

 

Jeg er foresatt og kan være med som trener:__________________________ 

 

Kommentar_______________________________________________________ 

 

 

  


