
 

  

  

VELKOMMEN TIL VÅR KEEPERCAMP 
PÅ BØLER 11. OG 12. JUNI  
Oslo Keeperskole as ble startet i 2016 og har allerede blitt den 
største private, klubbuavhengige keeperskolen i Oslo og 
omegn. Oslo Keeperskole as drives med utgangspunkt i 
kompetanse og lang erfaring fra Bergen Keeperskole og fra 
tidligere landslagskeeper Jon Knudsen. Både klubber, 
foreldre og trenere kan melde på sine keepere til våre 
aktiviteter. 

Våre instruktører er allerede godt i gang med i 10 klubber i 
Oslo og omegn.  Nå går vi i gang med vår første 2 dagers 
keeperskole for gutter og jenter som avholdes på Bøler 
Fotball sin helt nye kunstgressbane 11. og 12. juni  kl 9-13 
begge dager med en liten pause underveis 

Alle keepere fra 8 til 15 år er velkomne. Vi trener i grupper på 
max 10 keepere pr gruppe med egen keepertrener. 

Det koster kr. 1100,- å delta på keeperskolen 

Det er mulighet for å kjøpe SELECT keeperhansker og 
SELECT keeperdrakt med vår logo til svært gunstig pris 

Du kan melde på keeperen via vår hjemmeside. Trykk HER. 

Du kan også sende en mail til info@oslokeeperskole.no 
med keepers navn, klubb, fødselsår, mailadresse og 
mobilnummer og relevante opplysninger om keeperen. 

Vi sender faktura til den oppgitte mailadressen med 5 dagers 
forfall. 

Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til 
info@oslokeeperskole.no. 

VELKOMMEN! 

 

  

KEEPERCAMP I 
SOMMERFERIEN 
2016 

Vi arrangerer 
2  keepercamper i 
sommerferien i uke  26 på 
Manglerud og i uke 33 på 
Furuset 
Det blir 5 dager med 
trening, med 2 økter à 1,5 
time hver dag. 

Pris: NOK 2.500 .- 

Det kommer ytterligere 
info på nyhetsbrev, 
hjemmeside og facebook 
etterhvert men det er 
allerede nå mulighet å 
melde seg på via vår 
hjemmeside. Trykk HER 

Ønsker du mer info? Send 
en mail til: 
info@oslokeeperskole.no 

  

KEEPERCAMP I 
SPANIA I UKE 8 
2017 

I vinterferien 2017 
arrangerer 
vi  KEEPERCAMP i 
Spania/Alicante. 

Det kommer ytterligere 
info på nyhetsbrev, 
hjemmeside og facebook 
etterhvert men det er 
allerede nå mulighet for å 
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melde seg på via vår 
hjemmeside. Trykk HER 

Ønsker du mer info? Send 
en mail til: 
info@oslokeeperskole.no 

Opplegget er identisk med 
det Bergen Keeperskole 
har kjørt de siste årene. 
Klikk HER for å lese mer 
om arrangementet. 

  

  

  

Oslo Keeperskole as - Olav Nygaardsveg 149, 0688 Oslo - Telefon: 926 20 235 - 
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