
Datum och tider?
• Torsdagar kl. 16.00-17.00

Idrottsskolan håller på i 12 veckor för dig som går i 
årskurs 3 (v.38-50) och 8 tillfällen för dig som går i 
årskurs 1 och 2 (v.40-48) på höstterminen (uppehåll för 
höstlov v.44), och 12 veckor på vårterminen för alla. 
Startvecka meddelas under hösten.
Tanken är att barnen ska kunna gå direkt från fritids till 
Idrottsskolan. En ledare möter upp barnen vid 
skolan/sporthallen.

Anmälan?
Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 
fredag 17 september. Anmälan gör du genom att 
skicka ett mail till morbylangagoif@gmail. I anmälan 
behöver vi veta ditt namn, vilken årskurs du går i samt 
kontaktuppgifter till vårdnadshavare. 
Efter den 17 september meddelas om du fått plats.

Kostnad?
För dig som går i årskurs 3 är kostnaden 250 kr och för 
dig som går i årskurs 1-2 är kostnaden 200 kr.
Betalning sker till bg 464-5495 efter bekräftelse om 
tilldelad plats efter den 17 september. Ange 
idrottsskola och deltagarens namn vid betalning.

Frågor?
Frågor och funderingar till Mattias Pettersson på 
mattiaspett@gmail.com
Tel: 070-2406549

Idrottsskolan sker i samarbete mellan Mörbylånga 
GoIF, Mörbylånga Tennisförening, RF-SISU Småland 
och Mörbylånga kommun.

Idrottskola på Öland 2021-22

Välkommen att delta 

i Idrottsskolan I Mörbylånga!

Nu startar Idrottsskolan för dig som är född 2012-
2014. Idrottsskolan pågår under höstterminen 2021 
och vårterminen 2022. Idrottsskolan ger dig som 
går i årskurs 1 till 3 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?
Idrottsskolan anordnas av Mörbylånga GoIF och 
Mörbylånga TK. På hösten kommer ni få möjlighet att 
prova på följande aktiviteter: padeltennis (för er som 
går i åk 3), tennis (för er som går i åk 3), badminton 
(alla), fotboll (alla), innebandy (alla) och 
rörelsegymnastik. Sex olika aktiviteter med två 
tillfällen/aktivitet/termin. På vårterminen byts några 
aktiviteter ut och andra aktiviteter tillkommer vilket 
meddelas senare under hösten.

Plats?
Idrottsskolan bedrivs i Skansenhallen i Mörbylånga 
samt vid Padelbanan vid Ica i Mörbylånga.

Foto: Bildbyrån

mailto:mattiaspett@gmail.com

