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Vi er klar til at tage imod dig på 
Lyngby Boldklubs fodboldskole 
2022!! 
 
Fodboldskole 2022 

Der kan kun bestilles til én person ad gangen. 

Det er en god idé at blive oprettet som 

bruger, inden bestilling foretages, hvis du 

ikke allerede er oprettet hos Ticketmaster. 

Hvis du i forvejen er oprettet som bruger på 

Ticketmaster, er det vigtigt, at du har dit 

login og password parat.Spørgsmål til 

Ticketmaster på telefon 38 48 16 30. 

Lyngby Boldklubs egne medlemmer er 

garanteret plads, såfremt tilmelding er 

foretaget senest d. 1. marts 2022. Eksterne 

deltagere får plads ved tilmelding efter først-

til-mølle princippet. Efter 1. marts stiger 

grundprisen 200 kr. for alle. 

 

 

Hvem, hvornår, hvordan? 

Fodboldskolen er i 2022 for drenge og piger 

født i årgangene 2008-2015, og som altid 

ligger skolen i første uge af skolernes 

sommerferie, som i 2022 er uge 26, dvs. fra 

mandag den 27. juni til fredag den 1. juli – 

mandag-torsdag fra kl. 9.00-15.00, fredag 

fra kl. 9.00-14.00.  

Tilmeldingen til årets fodboldskole 

åbner tirsdag den 18. januar 2022 kl. 

10.00 på Ticketmaster 

http://www.ticketmaster.dk . Du skriver 

blot ”fs lyngby” som søgeord, så 

kommer du direkte hen til Lyngby 

Fodboldskole. 
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http://www.ticketmaster.dk/


Basispakken indeholder: 

• 5 dage med fodboldtræning, der 

tager udgangspunkt i spillers alder 

og nuværende niveau 

• Træning, der tager udgangspunkt i 

Lyngby Boldklubs træningsmodel 

• Nye venner og en masse sjove 

oplevelser 

• Besøg af Lyngby Boldklubs 1. holds 

spillere med mulighed for at få 

spillernes autograf (forbehold for 

evt. corona-restriktioner) 

• Fællesmaterialer som oppustelige 

fodboldbaner, fartmåler, 

fodbolddart mv. 

• Fodboldskolens officielle t-shirt 

• Holdbillede og diplom 

• Frugt mandag til torsdag 

• Gratis adgang til udvalgt NordicBet-

ligakamp for dig og en voksen (ved 

tilmelding senest 1. marts). Dog 

med forbehold for 

tilskuerrestriktioner ifbm. corona. 

• Ulykkesforsikring fra GF gældende i 

fodboldskoleugen 

• Alle trænere og ledere tjekkes i Det 

Centrale Kriminalregister 

 

 

Basispakken inkl. frokostpose: 

Hver dag: 0,5 liter juice/saft samt flutes x 2 

m/ 1 kuvertsmør. Derudover flg. i posen: 

Mandag 

• Pastasalat m/kylling 

• Frugtkop 

Tirsdag: 

• Frikadeller m/agurke- og 

gulerodsstave 

• Müslibar 

Onsdag: 

• Kyllingespyd m/agurkestave og 

cherrytomater 

• Pølsehorn 

Torsdag 

• Pitabrød med kebab m/grøn salat, 

agurk og dressing 

• Frugtkop 

Fredag 

• Minipizza (2 stk.)  

• Grønsagscup og chipspose 

 

Basispakke 
inkl. frokost 

 

Pris: 

1.500 kr. 
+ 30 kr. i gebyr til Ticketmaster  

(efter 1. marts stiger basispakken med 200 kr.) 
 

Basispakke 
 

Pris: 

1.150 kr. 
+ 30 kr. i gebyr til Ticketmaster  

(efter 1. marts stiger basispakken med 200 kr.) 
 

Hvad får jeg på skolen? 

 



 

I basispakken er inkluderet årets fodboldskole t-shirt, men 

alle tilmeldte vil i løbet af marts måned derudover få 

tilsendt et link til årets fodboldskolesæt fra Adidas, som 

man kan købe særskilt hos Unisport. Det er som altid 

frivilligt, om man vil tilkøbe fodboldskole-sættet. 

 

Tøjpakke 
Tilkøbes særskilt 

Onsdag den 29. juni fra kl. 15 har vi planlagt 

familiehyggedag med ”Spil, hyg og grill” på Lyngby 

Boldklubs baner. Når fodboldskoleugen nærmer sig, kan I 

læse mere om arrangementet på klubbens hjemmeside 

www.lyngby-boldklub1921.dk 

 

Spil bold, 
hyg og grill 

Fotografering 

På Lyngby Boldklubs Fodboldskole vil der blive taget et 

holdfoto, som udleveres til deltagerne. Der vil ligeledes 

løbende blive taget situations- og stemningsbilleder, hvoraf 

nogle vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside samt 

Fodboldskolens Facebook. Ifald man ikke ønsker, at ens barn 

optræder på holdbillede og situations- og stemningsbilleder, 

bedes dette oplyst skriftligt til info@lyngby-boldklub.dk 

senest d. 1. maj 2022. 
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Evt. afmelding skal ske senest d. 

1. maj 2022 direkte til Lyngby 

Boldklub på mail: info@lyngby-

boldklub.dk Ved afmelding 

refunderes det fulde beløb 

fratrukket et afmeldingsgebyr 

på 250 kr. Ved afmelding efter 

1. maj gives der ingen penge 

retur.  

VIGTIGT: Såfremt 

fodboldskolen ikke kan 

gennemføres pga. 

myndigheders restriktioner, fx 

ifm. corona, får alle tilmeldte 

naturligvis det fulde beløb 

retur (dog fratrukket 

Ticketmaster-gebyret på 30 

kr.). 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at 

billetten er personlig, og dermed 

ikke kan overdrages til en anden. 

På selve billetten, som ikke skal 

medbringes, står bestillers navn. 

Deltagerens navn er opgivet ved 

tilmelding. 

 

 

Som udgangspunkt træner vi i 

hele årgange, det vil sige, at alle 

i samme årgang møder samme 

sted, er sammen med 

kammeraterne i løbet af dagen 

og ikke deles på faste hold eller 

i faste grupper. 

Men – inden for årgangene 

arbejder vi i løbet af ugen med 

at matche de enkelte spillere, 

grupper af spillere og andre 

konstellationer, så alle oplever 

både at være sammen med 

vennerne, blive matchet på 

deres niveau og at være i 

grupper enten over eller under 

eget niveau. Tanken er, at børn 

udvikler sig bedst som 

fodboldspiller og menneske, 

ved et varieret input af stimuli. 

 

 

Ved tilmelding og deltagelse i Lyngby Boldklubs Fodboldskole får klubben fra billetleverandøren Ticketmaster 

leveret følgende oplysninger om dit barn: Navn, adresse, fødselsdato, køn, t-shirt-størrelse, nuværende klub, 

ønsket fodboldskoleårgang samt forældres kontaktoplysninger.  

Formålet med indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af ovenstående personoplysninger er at kunne 

håndtere administrationen af fodboldskolen, og at kunne opfylde betingelserne i den indgåede aftale om 

deltagelse i Lyngby Boldklubs Fodboldskole. Oplysningerne vil blive slettet, når formålet med behandlingen 

ophører. Relevante data bliver udelukkende videregivet til vores samarbejdspartnere, GF Forsikring og 

Unisport, i forbindelse med håndteringen af hhv. forsikring og t-shirt-bestilling i forbindelse med 

fodboldskolen. 

Såfremt man ønsker at klage over behandlingen af persondata, har man mulighed for at kontakte 

administrationschef i Lyngby Boldklub 1921 Berit Döhl på info@lyngby-boldklub.dk Man har også mulighed 

for at klage til Datatilsynet på mail: dt@datatilsynet.dk.  

 

Afmelding 

Da erfaringen viser, at den 

yngste årgang (i år årgang 2015) 

kan have svært ved at holde 

koncentrationen og 

motivationen en hel dag, kan 

der om eftermiddagen blive lagt 

aktiviteter ind, der ikke 

nødvendigvis relaterer til 

fodbold.  

I de foregående år har vi med 

stor succes afholdt atletik-

eftermiddag og haft besøg fra 

børnebiblioteket for de yngste. 

 

 

 

Specielt for 2015 Holdfordeling 

Behandling af persondata. 
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Har du yderligere 
spørgsmål? 

Lyngby Boldklub 1921 
 

Lundtoftevej 61 
2800 Kongens Lyngby 

Tlf: 2228 1921 

Email: info@lyngby-boldklub.dk 

Eventuelle spørgsmål om Fodboldskolen kan rettes til 

Lyngby Boldklubs kontor på tlf. 2228 1921 mandag kl. 11.00-

18.00, tirsdag-torsdag-fredag kl. 10.00-16.00 eller på mail: 

info@lyngby-boldklub.dk  

Du får tilsendt info omkring Nordic Betliga-kamp, når vi 

kender det endelige kampprogram, og igen yderligere info 

om Fodboldskolen lige inden den starter. 

Vi håber at se dig på Danmarks bedste fodboldskole i uge 26  

 

Sportslige hilsener Fodboldskoleteamet 
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