
Välkommen att delta 

i Idrottsskolan på Öland!

Nu startar Idrottsskolan för dig som är född 2014
(I Gårdby även 2013)! Idrottsskolan pågår under 
höstterminen 2021 och vårterminen 2022. 
Idrottsskolan ger dig som går i årskurs 1 (2) och är 
nyfiken på att prova på olika idrotter möjlighet att 
prova olika aktiviteter, utan krav på tävling eller 
medlemskap i någon idrottsförening.

Varför en Idrottsskola?
Syftet är att några av kommunens idrottsföreningar ska 
få visa upp sin verksamhet, samt att du ska hitta en 
aktivitet som du vill fortsätta med. Målet med 
idrottsskolan är att alla deltagande barn får en bra 
grund som leder till ett livslångt intresse för rörelse och 
idrott.

Vilka idrotter kommer jag att prova på i 
Idrottsskolan?
Friidrott, badminton, handboll, gymnastik, 
fotboll/innebandy och taekwondo. Sex olika aktiviteter 
med två tillfällen/aktivitet/termin.

Plats?
Idrottsskolan bedrivs i sporthallarna vid skolorna i 
Färjestaden och Gårdby.

Datum och tider?
• Tisdagar kl.16.30-17.30 i Gårdby
• Onsdagar kl.16.00-17.00 Grupp 1 i Färjestaden
• Torsdagar kl.16.00-17.00 Grupp 2 i Färjestaden
Idrottsskolan håller på i 12 veckor på höstterminen 
med start v.37. (uppehåll för höstlov v.44),
och 12 veckor även på vårterminen. Startvecka 
meddelas under hösten.
Tanken är att barnen ska kunna gå direkt från fritids till 
Idrottsskolan. En projektsamordnare vid varje skola 
möter upp barnen vid skolan/sporthallen.

Anmälan?
Antalet platser är begränsat. Vid anmälan anger du 
Färjestaden eller Gårdby. Sista anmälningsdag är 
söndag 5 september.
https://docs.google.com/forms/d/1fcAG9xHWs1RB8qE
LapuirE41SDL7HJaMN-evt3mcumY/edit
Efter den 5 september meddelas vilka som har fått en 
plats på idrottsskolan.

Kostnad?
24 tillfällen läsåret 2021-22 kostar 250 kronor.
Betalning sker efter bekräftelse om tilldelad plats efter 
den 5 september. Ange idrottsskola och deltagarens 
namn vid betalning.

Frågor?
Frågor och funderingar till Filip Wolf-Ahlqvist på 
filip@fgoif.se
Tel: 070-9702031

Idrottsskolan sker i samarbete mellan Färjestadens 
GoIF respektive RM/SSG ungdom, RF-SISU Småland 
och Mörbylånga kommun.
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