
VELKOMMEN T ILV

PEN STADION

11.00-12.30:
Åpen trening
Vi åpner inngang 1, og alle som vil
kan se på A-lagets trening

12.30-14.30:
Fotballaktiviteter for barn
• Triksing
• Føring av ball
• Fotballdart
• Skuddtrening

Lek med ball
Er du 5-6 år og har lyst til å være med i Odd,
kan du bli med på vårt tilbud «Lek med ball».
Dette laget er med oss på Åpen stadion,
og trener ellers hver torsdag.

Lag banner med Oddrane supporterklubb
Bli med på O`Learys-tribunen og vær med
på å lage et stor banner som skal henges
opp på kampen mot Strømsgodset 5. mai.
Barn kan også lage sine egne supporterflagg.

12.45-13.15:
Dag- Eilev Fagermo
Holder miniforedrag om hva som skal til for
å bli toppspiller.

13.15-14.30:
Omvisning på stadion
Møt opp ved spillertunnelen ved indre bane.
Her vil representanter fra klubben ta deg
med på stadion-tur. Du får se garderobene,
mixsonen, presserom, tårnet hvor
speakeren sitter, VIP og innsiden av tribunen.
Du vil gjennom turen få høre historien om
den flotte arenaen vår.

13.30-14.30:
Møt spillerne
Våre eliteseriespillere fordeler seg i
garderoben, VIP-avdelingen og på Falkum
Sport for å signere spillerkort. Ta gjerne med
deg drakta di for signering.

▶Kiosken er åpen fra kl. 11.00
▶Brodd er med oss hele dagen
▶Falkum Sport er åpen fra kl. 10.00
▶Mange av våre sponsorer er tilstede
med hyggelige giveaways
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Alle som kommer på vår Åpen

stadion får en billett til kampen mot

Strømsgodset 5. mai. Billett får du ved å

registrere deg hos en av våre ansatte fra

12.30-14.30 ved inngangen til spiller-

tunnelen på indre bane.

Hvis du ennå ikke har sikret deg årets

sesongkort, kan du benytte deg av tilbud på

ordinære sesongkort og på Bakrommet til

25% rabatt. Tilbudet gjelder kun denne

dagen ved kjøp på nett eller på Falkum

Sport.
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