
 
 

Østbirkvej 21, Seden, 5240 Odense NØ, 
Mail: mail@fjordagerfodbold.dk  www.fjordagerfodbold.dk 

 

Fjordager Idrætsforening 
Fodboldafdelingen 

 

Til ungdomsspillernes forældre 

 

 

Fotografering af ungdomshold og spillere 
 

Seden, d. 23. maj 2018 

 

Vi gentager succesen fra de sidste forår, og vil derfor igen i år fotografere samtlige ungdomshold og 

ungdomsspillere. 

 

Herefter kan i forældre bestille billederne til evigt minde. 

 

Nedenfor er en fordeling over hvornår de enkelte ungdomsårgange skal 

fotograferes. 

 

Trænere og holdledere for ungdomsårgangene har fået besked på, at kamptøjet skal være nyvasket 

og klart til den dag deres årgang skal fotograferes! 

 

Spillerne skal så være klar til fotografering på nedenstående tidspunkt. 

 

For at bestille såvel holdbillede, som et billede af den enkelte skal side 2 i dette brev afleveres 

sammen med det beløbet for jeres bestilling. Det vil blive muligt at købe holdbillede i str. 20x30 og. 

portrætbillede i str. 20x30. Hvert billede koster 50 kr. pr. stk. Der er ikke købetvang! 

 

Betaling sker på dagen enten kontant eller via MobilePay. 

 

Fotograferingen af de enkelte årgange sker på nedenstående dage: 

BEMÆRK AT U12 DRENGE ER FLYTTET TIL MANDAG D. 28. MAJ!! 

Mandag d. 28. maj 

 

Tirsdag d. 29. maj 

 

Onsdag d. 30. maj 
Tid Årgang Antal Tid Årgang Antal Tid Årgang Antal 

17.00-17.30 U6 21 17.00-17.30 U14 17 17.00-17.30 U7 19 

17.30-17.50 U8 11 18.00-18.30 U16 37 17.30-17.50 U5 5 

17.50-18.20 U11 15  17.50-18.10 U9-13 Pige 19 

18.20-18.40 U10 27 18.10-18.40 U9 20 

18.40-19.00 U13 18  

19.00-19.20 U12 24 

 

 

I tilfælde af markant regnvejr vil fotosessionen blive aflyst, dette meddeles via mail fra medlemssystemet KlubOffice og opslag på 

hjemmeside og Facebook. 

 

Vi håber, at alle igen i år vil tage godt imod denne mulighed. Og er der spillere der ikke ønsker at 

blive fotograferet enkeltvis vil der være forståelse for dette, men vi håber at alle vil være med på 

holdbilledet. Holdbillederne vil efterfølgende blive hængt op i klubhuset og vist på hjemmesiden. 
 

 

Mange fodboldhilsner 

På ungdomsudvalgets vegne 

  

HUSK FOTOSEDDEL PÅ NÆSTE SIDE SKAL MEDBRINGES 

VED FOTOGRAFERINGEN AF DEN PÅGÆLDENDES 

ÅRGANG! 



Fjordager Idrætsforening Fodboldafdelingen 
 

 

 

  FOTOSEDDEL 
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER!  

 

 

Spillerens navn: ________________________________________ 

 

Årgang:   U5   U6   U7   U8   U9   U10   U11 

   U12   U13   U14  U15  U16  U9/11 pige 

 

Træner:  ________________________________________ 

 

Forældrenavn: ________________________________________  

    

Forældremail: ________________________________________ 

 

Forældretlf.:   ________________________________________ 

 

______________________________ 

            Forældreunderskrift 

 

 

Bestilling 

Antal:   
Styk 

pris I alt pris 

 
  

Ønsker at bestille 

årgangsbillede 
50 kr. 

  

     

  

Ønsker at bestille 

portrætbillede 
50 kr. 

 

I alt vedlagt   _______ Kr. 
 

Pengesedler sættes fast på bestilling med en clips/hæfteklamme!       

 

På dagen kan der også betales via MobilePay på tlf. 20542230. I forbindelse med betaling oplyses 

årgang og navn på det barn der betale for. Fx U9/Jonas J 

 

 
Bestilling er bindende, og i særlige tilfælde vil det blive muligt at få taget portrætbilledet om. Dette vil ske efter en 

nærmere aftale. Af praktiske årsager vil billederne ikke komme til gennemsyn inden bestillingen!  

Billederne vil blive udleveret via årgangens trænerne. Inden udleveringen vil der blive sendt mail om, at der sker 

udlevering. Udleveringen forventes at ske i ugen op til skolerne sommerferie starter. 

 

Har betalt via MobilePay   
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