PROSJEKT

stolthet
Kjære fotballfamilie. Lillehammer Fotball
klubb sitt A-lag rykket sist høst opp, og spiller
igjen på nasjonalt nivå, i Norsk Tipping-
LIGAEN. I 2022 får vi dermed besøk av mange
spennende motstandere, og ikke minst lag det
er lenge siden har gjestet Stampesletta på
seniornivå.
Vi har en sterk ambisjon om å utvikle en
klubb som betyr mye for mange. Vi ønsker
også aktivt å bidra til entusiasme omkring
fotballen i distriktet. Fotball er et lagspill, og vi
er så gode som det vi evner å bli i lag. Vi vet at
det ukentlig skapes mye god fotballaktivitet i
vårt distrikt, både for store og små. Det er all
grunn til å være stolt av fotballens bidrag til
folkehelsen og samfunnet generelt.
I 2022 ønsker vi å bygge enda sterkere
relasjoner med fotballfamilien i d
 istriktet.
Vi inviterer derfor gode naboer til en utvalgt

hjemmekamp for vårt A-lag gjennom
sesongen, hvor alle fra den aktuelle klubben
slipper gratis inn. Vi har ett krav og ett ønske:
• Kravet er at man stiller med klubbtøy (over
del) som tydelig viser hvilken klubb man
tilhører. Denne synlige identiteten gir gratis
inngang til k
 ampen
• Vårt ønske er at den aktuelle klubben stiller
med Ballhentere til den kampen man har
fått tildelt. Det bør være g
 utter/jenter i
alderen 10–12 år
Sammen med gode naboer håper vi at vi
gjennom 2022 kan skape både entusiasme
og stolthet omkring f otballens betydning i
distriktet. Vi ønsker å løfte fram en naboklubb
under hver hjemmekamp i 2022, hvilket også
er frivillighetens år i Norge.
Stolt fotballhilsen fra Stampa.

#deternøye
RUNDE

DATO

DAG

TID

BORTELAG

GODE NABOER

1 09.04.22

Lør

16.00

Elverum

Vingar

3 23.04.22

Lør

13.00

Spjelkavik

Vingrom

4 30.04.22

Lør

14.00

Førde

Roterud

6 14.05.22

Lør

16.00

Molde 2

Faaberg Fotball

8 28.05.22

Lør

16.00

Hønefoss BK

Åsmarka

11 18.06.22

Lør

16.00

Toten

Brøttum

13 03.07.22

Søn

16.00

Kongsvinger 2

Gausdal

15 09.08.22

Tirs

19.00

Raufoss 2

Follebu

17 20.08.22

Lør

15.00

Aalesund 2

ØTI

19 04.09.22

Søn

15.00

Hødd 2

RFFK

21 17.09.22

Lør

14.00

Florø

Fron

23 01.10.22

Lør

14.00

Volda

Otta

25 16.10.22

Søn

14.00

Brumunddal

Lom

