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Hvad vil vi?

Hvem er vi?

yy Vi vil give plads til unge med et
handicap.
yy Vi starter et fodboldhold op.
yy Vi vil gerne spille fodboldkampe og
med til stævner med andre hold,
som vores – for målgruppen +15 år
med udviklingshandicap.

yy FFI fodbold er en bred fodboldklub
yy Et hav af glade spillere og trænere
yy Dejlige fodboldbaner
yy Et fantastisk klubhus

Dansk Handicap Idrætsforbund har
en landsdækkende fodboldturnering,
som vi gerne vil deltage i. Der findes
et landshold i fodbold for spillere
med udviklingshandicap. De deltager
i Special Olympics turneringer i hele
verden…
Og hvem ved – måske er det dig, der
skal med en dag..?
Læs mere om fodbold i
handicapidrætten: www.dhif.dk

Vi tilbyder en masse godt med
fodboldtræningen i centrum:
yy Hyggelig og sjov træning
yy Fokus på motorisk udvikling
yy Konditionstræning
yy Nye venner
yy Fællesskab i klubben

Yderligere information
www.ffifodbold.dk
FFI
Fodboldvej 9
9900 Frederikshavn
Kontoret:
98 42 91 27 eller 60 43 91 27

Vi forventer også noget af dig!
yy Du skal være fyldt 15 år - og have et udviklingshandicap
yy Du skal være ret selvhjulpen
yy Du skal have lyst til at gå til fodbold i en fodboldklub
Der skal være opbakning fra hjemmet eller andet bagland, så du kommer til træningen, har dine ting med osv. Hvis du har brug for hjælp eller særlig støtte for
at være med, så skal du have en voksen hjælper/ledsagermed.

Kontakt træner
Kenneth Dalsager 26 54 05 04
Per Thomsen 20 51 43 88
Find os på facebook
facebook.com/
ffi fodbold special olympic

Træning hver torsdag
kl. 17.00 - 18.00

Hvad skal du have med
til træning?

yy Du skal være klar til at gå i gang
med træningen kl. 17.00.
	Vi træner ca. 1 time og bagefter er
man velkommen i cafeteriaet
yy Vi er frivillige trænere og assistenter, og vi er dygtige til fodboldtræning. Vi har masser erfaring med at
undervise børn og unge.
yy Vi er ikke specialpædagogisk-		
uddannede – hvis du har et særligt
behov for støtte, så skal du selv
have ledsager med for at gå på
holdet.
yy Vi har også brug for hjælpere til
træning og administrative opgaver.
Vil du “gi´ en hånd” så kontakt,
Kenneth Dalsager på tlf. 26 54 05 04

yy Træningstøj, som passer til vejret
(Vi spiller i al slags vejr!)
yy Fodboldstøvler eller gode løbesko,
som du står godt fast i.
yy Benskinner! (Dem skal du have på!)
yy Tørt/varmt tøj til efter træningen.
yy Der er mulighed for omklædning.

Hvad koster det at
være medlem?
yy kontingentet er kun 150 kr. pr.
halvsæson – som opkræves to
gange årligt.
yy Vi glæder os til at se dig!
yy Vi glæder os til at træne sammen
med dig!
yy Vi glæder os til at få et helt hold i
gang!

Se mere på:
facebook.com/
ffi fodbold special olympic
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