
TELENOR XTRA – HØST 2017 

Til: 
Alle foreldre og foresatt for barn i 2. klasse (2010) til 6. klasse (2006)
Vi ønsker alle elever på Årvoll og Tonsenhagen skole velkommen til vår 
fotballskole TelenorXtra Årvoll IL for høstsesongen 2017.

Oppstart: oppstart for 2. – 6. klasse fra fredag 15.09
Fotballskolen varer til og med uke 47 

Som på vårsesongen vil vi tilpasse treningsmengden ut i
fra kampsesong. Vi tilbyr derfor èn trening i uken frem
til høstferien, deretter to treninger i uken frem til slutten
av november. 

Tilbudet for jenter og gutter vil være som følger:

 Treningstilbud A: Trening fredager ut september, deretter onsdager og 
fredager i oktober-november

 Treningstilbud B: Trening kun fredager september-november

Det er ikke TelenorXtra trening på skolens fridager.

Pris: 
Treningstilbud A koster kr. 1300,- 
Treningstilbud B koster kr. 850,- 
Prisene er billigst i landet!   



JENTELØFTET  
Vi ønsker flere jenter velkommen til TelenorXtra. I en klubb som Årvoll, med 
jentelag fra fem til sytten år bør vi klare å engasjere enda flere jenter også på 
Telenor Xtra! Jentene vil få faste skolerte jentetrenere som følger dem gjennom 
høsten. 

NB:
Elevene i 2-, og 3-klasse fra Tonsenhagen skole hentes kl 14:40 fra AKS dagene
det er trening. AKS Tonsenhagen overlater elevene som står på 
påmeldingslistene til vår representant som følger elevene ned til kunstgresset. 
Når treningen er ferdig kl 16:30 må barna hentes på Årvoll kunstgress.

Spillerne skal ha med seg ball og drikkeflaske. 

Hver aldersgruppe vil få en hovedtrener å forholde seg til. 
Treningene foregår fra kl 15:00 til 16:30.

Vi gjør oppmerksom på at Telenor Xtra ikke er en erstatning for 
Aktivitetsskolen, men heller et tilleggstilbud for de som ønsker å spille mer 
organisert fotball. Det er derfor ønskelig at ungene selv er motiverte for å bli 
bedre i fotball. Vi har ikke personale til å ta oss av barn ikke ønsker å være med
på den organiserte treningen.  Vi ber om forståelse for dette.

PÅMELDING GJENNOM INNBETALT PÅMELDINGSAVGIFT:

Påmelding via link: https://mi.nif.no/Event#314688-011
Logg inn på Min idrett (dersom ditt barn ikke er registrert i Min idrett fra før, opprett 
profil i BARNETS navn)

Viktig: Påmeldingen er fullført når online betalingen er gjennomført

Dersom dere har noen spørsmål eller kommentarer så
ta kontakt med:
Daglig leder Mathias Bakken 
mathias.bakken@hotmail.com 
Sportslig ansvarlig Øyvind Larsen 
Oyvind.Larsen@fotball.no

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