	
  
	
  

Medlemmer og foreldre,
Lagledere og trenere

Årsmøte og temakveld: «FairPlay i fotballen»
Alle med tilknytning til Haugerud Fotball inviteres med dette til årsmøtet 2014. Denne
gangen gjør vi unna de vanlige årsmøtesakene på kort tid, og så bruker vi resten av møtte til
et temaopplegg om FairPlay; en viktig og spennende del av fotballen.

Tid:
Sted:

Mandag 17. mars kl. 18.00 -21.00
Klubbhuset (ved tennisbanene bak ungdomsskolen)

Årsmøtesaker:
Styret legger fram de vanlige årsmøtesakene; som regnskap og årsmelding for 2014 og valg av
nytt styre. I tillegg blir det orientert om planene for 2014.
Temaopplegg om FairPlay i fotballen:
Fotball handler om mer enn å skåre mål og vinne kamper. «Fair Play» er en viktig del av
fotballen. Og «FairPlay» er mer enn gule og røde kort og å takke motstanderen for kampen.
Ja, Haugerud Fotball skal utvikle gode fotballspillere og prøve å vinne kamper. Men vi skal
være noe mer! Fotballgruppa skal være en trygg og trivelig møteplass for barn, unge og
voksne på Haugerud. Et sted for positive opplevelser i fritida. Et sted for å lære å samarbeide,
spille på lag, respektere hverandre. Vi som er voksne, har et spesielt
ansvar som rollemodeller og veiledere for de unge.
Dette skal vi diskutere i et temaopplegg som Svein Dahle fra
Oslo Fotballkrets skal stå for. Han er en erfaren fotball-leder som har
hatt mange kurs av denne typen for andre klubber i Oslo. Svein vil
formidle sine erfaringer, - men like mye legge til rette for at vi som er
aktive i Haugerud Fotball skal komme fram med våre erfaringer og
meninger.
Vi har allerede et utgangspunkt i de brosjyrene som er laget om ambisjonene vi har for
klubbkulturen. Nå får vi en anledning til å diskutere hvordan vi skal gjøre disse ambisjonene
om til virkelighet.
Vi spiser kveldsmat sammen som en del av møteopplegget.
Av hensyn til planlegging og servering ber vi om påmeldinger:
Påmelding til dagend@online.no eller mobil 911 84 388 (Dag Endal)

	
  
	
  

Haugerud IF Fotball
www.haugerudif.no/no/fotball
www.facebook.com/haugerudfotball

	
  

	
  

