ET TILBUD TIL BARN OG UNGE MED

FUNKSJONSNEDSETTELSE
INA-KRISTIN TVETE FRANTZEN HAR EN SØNN OG EI DATTER SOM ER GLAD I Å SPILLE
FOTBALL. DATTEREN ADELE PÅ 12 ÅR ER MED PÅ LAGET SAMMEN MED SINE JEVNGAMLE,
MEN FOR SØNNEN TOBIAS PÅ 9 ÅR SOM HAR DOWNS ER IKKE REGLER OG TAKTIKK DET
VIKTIGSTE, HAN ER MERE OPPTATT AV LEKEN MED BALLEN OG GLEDEN OVER Å SCORE
MÅL. TILBUDET I KLUBBEN VAR BRA, MEN NÅ ØNSKER MAMMA ET TILBUD I GRESVIK TIL
BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSE SOM OPPLEVER FOTBALLEN LITT PÅ SAMME MÅTE
SOM TOBIAS,
TEKST: DAG SOLHEIM

–J

eg ønsker at absolutt alle
barn og unge kan komme til
oss i Trondalen og dele den
fantastiske gleden det er
å leke med ball sammen med andre. Det er
sikkert mange flere som er i Tobias sin situasjon og opplever det litt på samme måte, for
min sønn er fotball nesten alt akkurat nå,
forteller hun.
Hun understreker at man ikke trenger å
bo på Gressvik for å få være med på treningene hver onsdag fra 18-19. Dette tilbudet er
til alle som ikke føler seg helt hjemme på et
vanlig fotballag, og man trenger heller ingen
fotballkunnskap for å bli en del av dette felleskapet. Gleden med å drive med aktivitet i
trening og i kampsituasjoner står i fokus.
Aktiviteten skal være fylt med lek, moro og
masse godt humør.
Tobias viser meg sine ferdigheter med ball
og han avslører et bra trøkk i skuddfoten,
leken sammen med storesøster Adele er en
flott kombinasjon av stolthet og glede.
– Jeg skal ha fotball-bursdag når jeg blir 9
år i juli og da blir det fotball-kake, forteller
han ivrig, før han legger til et Gresvik er
verdens beste klubb.
Nå håper både mamma og Tobias at han
skal få flere å spille med, som med storesøsteren er også søsken og venner hjertelig
velkomne til å delta, sammen med foreldre
eller andre følge-personer.

“

Jeg skal ha fotballbursdag når jeg blir 9 år
i juli og da blir det fotball-kake
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ER DETTE NOE FOR DEG?
Ønsker du å være med på dette, eller føler at
du trenger mer informasjon, er det bare å ta
kontakt med Ina-Kristin Tvete Frantzen på
mobil 416 19 402, eller på mail ina-kristin@
live.no
Velkommen til Trondalen, en møteplass
for alle.

2019

KONSUM GRUPPENS

FOTBALL- OG
AKTIVITETSSKOLE

Husk påmelding til
årets fotballskole som
går av stabelen i august.
Gå inn
på våre nettsider for
nærmere info.
www. g re sv i k i f . no
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