Velkommen til MK

Velkommen til FK Mandalskameratene
Har du lyst til å starte med fotball?
Nå kan du melde deg inn i FK Mandalskameratene, for nå starter vi opp nye lag for
alle barn – både gutter og jenter – som starter i 1.klasse i løpet av dette året!
Vi deler inn i egne gutte- og jentelag som trener samtidig, og lagene starter med 3
treninger før ferien:
•
•
•

Tirsdag 31. mai
Tirsdag 7. juni
Tirsdag 14. juni

Treningene vil foregå hver tirsdag kl.1700-1800 i Idrettsparken, treningsbane gress,
frem til sommerferien.
Innmelding/registrering i klubben gjøres via MIN IDRETT, bruk denne linken :
https://medlemskap.nif.no/23921
Alternativt fyll ut skjemaet på neste side og send det inn til: hege@mk.no
Eller ta det med til første trening.
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Velkommen til oss!
Påmeldingsskjema til FK Mandalskameratene
Navn på skole skole man sokner til: ___________________________
Fornavn

Etternavn

Født

Klasse:________
Adresse

Postnr.

Barn

Mor

Far

OPPGAVE
(Sett kryss)

Hovedtrener

Hjelpetrener

Lagleder

Foreldrekontakt

Annet

E-post

Mobil
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FK Mandalskameratene er avhengig av de foresatte for å kunne gi barn og ungdom
et godt fotballtilbud.
Klubbens ledere/trenere må derfor rekrutteres blant disse.
De av dere som har lyst til å bli lagleder/trener, krysser av for dette på påmeldingen.
Det vil bli avholdt et Trener- og Lederkurs for alderstrinnet senere på høsten hvor alle
som har meldt seg – eller vurderer å melde seg – som trenere og lagledere bør delta
på dette møtet.
På møtet vil dere få møte både treneransvarlig som vil gå igjennom hva som ligger i
disse vervene. Materiell til lagene vil også bli delt ut her.
Årsavgiften for første sesong er pr. i dag kr. 1.000,- pr år.
Lagene får utdelt det de trenger av utstyr som vester, kjegler, medisinutstyr etc.
Dette er klubbens eiendeler.
Hver spiller må holde sin egen ball.
I tillegg har alle lagene to dugnadsdager pr år hvor man stiller som dugnadspersonell
ifm med A-lagets hjemmekamper, og under klubbens Lindesnescup i begynnelsen av
august hvert år.

Velkommen til FK Mandalskameratene !!
Epost til klubbens barnefotballansvarlig: barn@mk.no
Epost til klubbens trener ansvarlig: trener@mk.no
Epost til klubben: adm@mk.no
Hjemmeside: www.mk.no

