
Ved spørsmål og/eller kommentarer/innspill setter vi stor pris på å bli kontaktet:

Daglig leder: Thomas Natland: Tlf: 951 09 054 e-post: smil@smoras.no
Oppstartsansvarlig: Paal Andre Johannesen: Tlf:  468 20 058 e-post: p-an-jo@online.no

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Smørås IL

…mer enn 
bare fotball…

Kommende fotballspillere
Velkommen til Smørås IL

Vi i Smørås IL ønsker å gi alle barnehagebarn en mulighet til 
å ”tjuvstarte” med fotballtrening.

I Smørås IL tenker vi på mer enn bare fotball; vi mener at skal man utvikle seg til en god 
fotballspiller må vi tenke på hele mennesket. Hvordan vi oppfører oss mot andre, hvordan vi 
takler å være ydmyk, hvordan skal fotball og lagspill gi deg fordeler ellers i livet – hvordan kan vi 
hjelpe med å utdanne våre barn og ungdommer til å bli høflige, ansvarsbevisste og målrettede –
samtidig som man har gleden av fotball? Vi tenker at KAMERATSKAP FORPLIKTER!

Smørås ILs filosofi er å sørge for å gjøre klubben, til et fantastisk sted å være, engasjere seg i, 
utvikle seg i og skape kameratskap som varer livet ut – med lagspill og fotball som verktøy!

Flest mulig – lengst mulig

Hovedsponsor:

Inkludering – Mestring – Glede – Kameratskap

TILRETTELAGT FOTBALLAKTIVITETHver søndag stiller klubben seg til disposisjon til å gjennomføre god aktivitet for alle barnehagebarn med fokus på fotball.
• Les mer om Smørås ILs mange aktiviteter på klubbens hjemmeside:www.smoras.no

OPPSTART SØNDAG 23.AUGUST

Vi arrangerer fotballtrening for barnehagebarn hver 
søndag klokken 11:00-12:00 på Slåtthaug! For både jenter 

og gutter.

Ingen påmelding – her er bare å møte opp, Smørås IL 
stiller med flinke representanter og vi håper noen av dere 

foreldre også har lyst å bidra til en time med aktivitet.

Aktiviteten er gratis men for at spillerne skal være 
forsikret når de er på aktivitet hos Smørås IL må man 

tegne et knøtte-medlemskap på kr.100,- for et kalenderår.
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