
Sinettiseuratoimintaa Hyvässä Seurassa

Kesä lähestyy - TULE MUKAAN harrastamaan 
maailman suosituinta lajia jalkapalloa 

Etelä-Karjalan suurin jalkapalloseura PEPO Lappeenranta ry hakee mukaansa uusia 8-, 9- ja 10-
vuotiaita tyttö- ja poikaharrastajia eli 2005-2007 -syntyneitä pelaajia.

Seura järjestää näiden korttelijalkapallon toimintaan osallistuvien ikäluokkien avoimet harjoitukset 
Visma Areenalla seuraavasti:

 F ja E-tytöt eli 2007 – 2004 -syntyneiden harjoitukset
- to 9.4. klo 17.00 – 18.30, ma 13.4. klo 16.15-17.30, ke 15.4. klo 17.30 – 19.00 ja to 16.4. klo 17.00 – 
18.30

 F8-pojat eli 2007 -syntyneiden harjoitukset
- to 9.4. klo 17.00 – 18.40 , ti 14.4. klo 17.00 – 18.30 ja to 16.4. klo 17.00 – 18.30

 F9-pojat eli 2006 -syntyneiden harjoitukset
- to 9.4. klo 17.00 – 18.30 , ma 13.4. klo 16.00-17.30, ti 14.4. klo 18.00 – 19.30 ja to 16.4. klo 17.00 – 
18.30

 
 E10-pojat eli 2005 -syntyneiden harjoitukset

- to 9.4. klo 16.00 – 17.30, pe 10.4. klo 17.30 -18.30, ma 13.4. klo 18.00-19.30, ti 14.4. klo 18.00 – 
19.30, to 16.4. klo 16.00 – 17.30 ja  pe 17.4. klo 17.30 -18.30

Huom. avoimista harjoituksista
 Ottakaa lapsille mukaan harjoitusvarustus pelaamista varten
 Ilmoittakaa kyseisen joukkueen Joukkueenjohtajalle harjoituksiin saapumisesta

yhteystiedot → http://www.pepofutis.net/joukkueet/
 Jos et pääse harjoituksiin paikalle, ota yhteys PEPO:n Nuorisopäällikköön/ joukkueen 

Joukkueenjohtajaan

Lisätiedot avoimista harjoituksista nuorisopäällikkö Timo Valkeapäältä:
  040-1795956/ timo.valkeapaa@pepofutis.net

TUTUSTU SEURAAMME, LAAJAAN TOIMINTAAMME JA TAPAHTUMIIMME: www.pepofutis.net

PEPO Lappeenranta ry on lappeenrantalainen jalkapallon erikoisseura joka on perustettu vuonna 1958. Seura on saanut PEPO Lappeenranta ry on lappeenrantalainen jalkapallon erikoisseura joka on perustettu vuonna 1958. Seura on saanut 
valtakunnallisen Nuori Suomi toimialajärjestön ja Suomen Palloliiton Sinettiseura-statuksen vuonna 2003 sekä valittu Suomen valtakunnallisen Nuori Suomi toimialajärjestön ja Suomen Palloliiton Sinettiseura-statuksen vuonna 2003 sekä valittu Suomen 
Liikunta ja Urheilun (SLU) maakunnallisen Hyvä Seura -palkinnon saajaksi vuonna 2006. Seuralla on ollut päätoiminen Liikunta ja Urheilun (SLU) maakunnallisen Hyvä Seura -palkinnon saajaksi vuonna 2006. Seuralla on ollut päätoiminen 
juniorivalmennuspäällikkö vuodesta 2002 alkaen ja päätoiminen nuorisopäällikkö lokakuusta 2009 alkaen.juniorivalmennuspäällikkö vuodesta 2002 alkaen ja päätoiminen nuorisopäällikkö lokakuusta 2009 alkaen.

http://www.pepofutis.net/
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