
TELENOR XTRA – HØST  2016. 

TIL:  ALLE FORELDRE OG FORESATTE I 2. KLASSE (20O9) TIL 7. 
KLASSE (2004).

Vi ønsker alle elever på Årvoll og Tonsenhagen skole velkommen til 
TelenorXtra Årvoll IL i høstsesongen 2016. Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger fra spillere og foreldre og foresatte i vårsesongen 2016. 
Hovedansvarlige for årets TelenorXtra vil være Øyvind Larsen (sportslig 
ansvarlig) og Mathias Bakken (daglig leder). 

Nå er vi klar for høstsesongen på Oslos beste kunstgressbane. Det gir 
ferdighetsutvikling det!  
Når: 2. – 3. klasse: mandag og torsdag kl. 15.00 – 16.30

4. – 7. klasse: onsdag og fredag kl. 15.00 – 16.30

Oppstart:
2. – 3. klasse: mandag 29.08
4. – 7. klasse: onsdag 31.08

Semesteret varer ut oktober. 
Det er ikke TelenorXtra trening på skolens fridager.  

Påmelding:  
ALL PÅMELDING PÅ ALLE TRINN 2. – 7. KLASSE SKJER VIA INNBETALING VIA 
MinIdrett. 

Nytt er altså at all betaling vil skje via MinIdrett slik vi nå gjør i Årvoll IL ved 
betaling av treningsavgift, Tine fotballskole etc. 
 
VIKTIG! 
Vi jobber nå med et «transportsystem fra Tonsenhagen skole for 2. klassingene. 
Nye spillere spillerne vil bli «kledd opp med full Årvoll IL TelenorXtra kolleksjon: 
Treningsdress, t-skjorter, shorts og fotballstrømper. Foreldre bestiller dette via 
nettet. Dette gjøres når spillerne er påmeldt.  
Spillerne skal ha med seg ball og drikkeflaske. Husk en ekstra matpakke på 
treningsdagen    

Betalingssatser og rutiner: 
Treningsavgift inn via Min Idrett. Påmelding ER ÅPEN.  
2. klasse som deltar på TelenorXtra betaler kr. 1300.-. Dette inkluderer 
utstyr og større trenertetthet.  
3. til 7.klasse betaler kr. 1000- pr. høstsemester. Nye spillere får utstyr. 
Prisene er billigst i landet!   



PÅMELDING GJENNOM INNBETALT PÅMELDINGSAVGIFT:

Påmelding via https://minidrett.nif.no/
Logg inn på Min idrett (dersom ditt barn ikke er registrert i Min idrett fra før, 
opprett profil i BARNETS navn)
Velg: Påmelding
 Skriv: TelenorXtra i søkefeltet, og velg Fylke Oslo under avansert søk TelenorXtra 
Årvoll kommer opp – klikke på meld på – Velg: Deltager – Idrettslag – Klasse – 
Øvelse – Legg til påmelding
Gå så til betaling
VIKTIG! 
Påmeldingen er fullført når online betalingen er gjennomført
Dersom problemer med MinIdrett: Ta kontakt med Supporttelefon på 03615 
eller e-post minidrett@idrettsforbundet.no
Om det er noe annet dere vil melde fra om, ta kontakt med daglig leder 
Mathias Bakken mathias.bakken@hotmail.com eller sportslig ansvarlig 
Øyvind Larsen Oyvind.Larsen@fotball.no

Vi ønsker vel møtt!
Mathias, Øyvind og alle TelenorXtra – trenere. 
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