
 

 

Klicka på QR-koden så kan du anmäla dig direkt 

 

Följ oss på vår hemsida www.fcjarfalla.se 

eller 

     FC Järfälla 
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Fotbolls- / Knatteskola 2023 

 
 

Du är varmt välkommen till 
fotbollsklubben i Järfälla  

FC Järfälla! 

 

 

Flickor & Pojkar födda 2017-2018 
i sällskap med en vuxen. 

 
Frågor och information 

FC Järfälla · Tel 0704 166623 · E-post: kansli@fcjarfalla.se 
Kansliet har telefontid måndag-fredag 1100-1400 



 

Vill du börja spela fotboll och få nya kompisar? 
Då är du varmt välkommen till oss i FC Järfälla! 

FOTBOLLS-/KNATTESKOLA JÄRFÄLLAVALLEN 
Plats: Järfällavallen på anvisad plats (konstgräs) 
Tid: Lördagar kl 0930 eller 1045 

 Vi samlas alltid 15 min innan  
 (Första gången 29 april börjar vi ta emot er 30 min innan)  
Våren: Lördagar: 6, 13, 20, 27 maj, 3, 10 juni 
Hösten: Lördagar: 19  26 augusti, 2, 9, 16, 23, 30 september 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgift:  
1 250 kr inkl tröja, shorts, strumpor, flaska och medlemskap i FC 
Järfälla. Allt material kvitteras ut innan träning. 
Betalas via faktura (Billmate) efter din registrering. 
 
Anmälan:  
Fyll i era uppgifter direkt på vår hemsida: www.fcjarfalla.se 
Klicka på annonsen ”Fotbolls- Knatteskola 2023”. Sedan klickar ni er 
vidare vid ”Anmälan 09:30” eller ”Anmälan 10:45” och fyller i era 
personuppgifter.  
Qr-kod finns på sista sidan så kommer ni direkt till infosidan.   
 

 
Frågor och information 

FC Järfälla · Tel 0704 166623 · E-post: kansli@fcjarfalla.se 
Kansliet har telefontid måndag-fredag 1100-1400 

 
            Flickor & Pojkar 2017-2018  
 
Anmälan gör du helst på vår hemsida: www.fcjarfalla.se 
Klicka på annonsen ”Fotbolls- Knatteskola 2023”. Sedan klickar ni er 
vidare vid ”Anmälan 09:30” eller ”Anmälan 10:45” och fyller i era 
personuppgifter. Har ni inte möjlighet att göra anmälan innan så ta 
med blanketten ifylld till första gången. 
 

Förnamn: _______________________________________________  

Efternamn: ______________________________________________ 

Personnummer: __________________________________________  

Gatuadress: _____________________________________________  

Postnr: ______________ Postort: ____________________________  

Målsmans namn: _________________________________________ 

Mobiltelefon: _____________________________________________  

E-post: _________________________________________________ 

 

 
Fotbolls-/Knatteskola 2023 

 
 

 
Fotbolls-/Knatteskola 2023 

 
 

 
Frågor och information 

FC Järfälla · Tel 0704 166623 · E-post: kansli@fcjarfalla.se 
Kansliet har telefontid måndag-fredag 1100-1400 


