GRATIS VINTERFERIECAMP INNEBANDY
Det er med stor glede og takket være økonomisk støtte fra Bufdir vi kan
ønske velkommen til GRATIS innebandycamp i vinterferien!! Campen er for
alle jenter og gutter som går i 3.-6. klasse, uavhengig om du er kjent med
innebandy fra før av eller ikke! Det er erfarne og dyktige instruktører som vil
være til stede i hallen gjennom hele gjennomføringen.
Sted: Ottestadhallen, Ottestad
Dato: 1.-3. mars 2021
Klokkeslett: 10.00-15.00 alle dager!
Instruktører: Eline Winnberg, Kristian Strøm og Martin Barg Fuglén
Viktig å huske å ha med: mat og drikke til hele dagen, treningsklær, innesko,
briller (hvis du har), kølle (kan lånes hvis ønskelig), varme uteklær til tirsdagen.
Påmelding: Via Google Forms KLIKK HER!
Påmeldingsfrist: 15. februar 2021 (evt når arrangementet er fulltegnet)
VI HAR KUN 45 PLASSER OG DET ER «FØRSTE MANN TIL MØLLA»-PRINSIPPET
SOM GJELDER. BEGRENSNING PÅ ANTALL DELTAGERE GJØRES PÅ GRUNN AV
HENSYN TIL SMITTEVERN OG KORONASITUASJONEN!
Dersom noen ikke ønsker å delta på alle dagene kan dere sende oss en
forespørsel, så ser vi på hvilke muligheter vi har.
Ved spørsmål ta gjerne kontakt på: ruben.kristiansen@bandyforbundet.no
Mer informasjon på vår hjemmeside: klikk her!
*Dersom du har symptomer, er i karantene eller ikke skal oppsøke folkemengder på grunn
av koronapandemien bes du om å overholde dette også for vårt arrangement!
*Vinterferiecampen gjennomføres med forbehold om at dette lar seg gjøre med hensyn til
restriksjoner og smittevern som er gjeldende med tanke på Covid-19. Vi ber om forståelse for
at endringer kan forekomme tett inntil planlagt gjennomføring.

Program Vinterferiecamp 2021, 1.-3.mars:
Instruktører: Eline Winnberg, Martin Fuglén, Kristian Strøm

Program:
Mandag: 10.00-10.30 Velkommen og bli kjent
10.30-11.30 Økt 1 Ballkontroll
11.30-12.30 Lunsj
13.00-15.00 Økt 2 Ballkontroll, pasning, mottak

Tirsdag: 10.00-11.00: Økt 3 Pasning/mottak, avslutninger
11.00-15.00: Grilling / uteaktivitet i snøen

Onsdag: 10.00-11.30: Øk 4 Småspill med ferdighetstrening
11.30-12.30: Lunsj
12.30-15.00: Turnering, avslutning

Hallen vil være åpen fra kl 09.45-15.15 alle dagene. Det vil ikke være noe opplegg utover
de tidene som står skrevet i programmet ovenfor.
Det bes om at foreldre/foresatte kun slipper av før og henter etter opplegg for den enkelte
dag. Det vil ikke være mulig å følge ditt/deres barn inn i hallen når dette vil øke
belastningen og trykket på antall personer i hallen.
*Arrangementet er kun åpent for de påmeldt som har fått bekreftet sin deltagerplass.

