
Se info fra idrettslaget på www.simostranda.no 

 

 

 

Barne og ungdomsgruppa i informerer: 

Simostranda IL inviterer  

til klubbmesterskap og  

allidrett våren 2012 
. 

Dato: Tid: Aktivitet: Ansvar: 
Mandag 

05.03. 

18:00-19:00 Skøyter på Furumo. Merk dag! Mulig å låne skøyter på 

Furumo, begrenset utvalg. Oppmøte fra kl 17:30 

Alle 

Mandag 

12.03   

18:00-19:00 Skøyter på Furumo. Merk dag! Mulig å låne skøyter på 

Furumo, begrenset utvalg. Oppmøte fra kl 17:30 

Alle 

Tirsdag 

20.03 

18:00-20:00 Klubbmesterskap langrenn. Se egen invitasjon.  Alle 

Lørdag  

24.03. 

Påmelding fra 

12:30 

 

Klubbmesterskap i utfor og hopp. Se egen invitasjon. 

Vi oppfordrer både små store til å delta! -blir de ny  

bakke rekord i år?  

Vi setter opp griller, så ta med middagen og grill  

sammen med oss. 

NB: Klubbmesterskap i skiskyting fra kl 11.00 

Tirsdag 

27.03 

18:00-20:00 Premieutdeling null-løp og klubbmesterskap på 

Eikvang. Husk matfat. 

Alle 

Tirsdag 

03.04 

 Påskeferie  

Tirsdag 

10.04 

18:00-19:00 Turn & Sangleiker på Eikvang Hege 

Tone 

Tirsdag 

17.04 

18:00-19:00 Ball aktiviteter + innebandy Hege 

Tone, Gro 

Tirsdag 

24.04 

18:00-19:00 Ball aktiviteter + inne fotball.  

Allidretten avsluttes, velkommen tilbake til høsten 

Hege 

Tone, Gro 

 

Hvis det er kaldere enn -15°C, eller det er manko på snø blir aktiviteten(-e) avlyst. Se værstasjonen på 

Simostranda på www.simostranda.no for informasjon om dags aktuell temperatur. 
  

Viktig informasjon: 

Deltakelse på all-idrett krever medlemskap i Simostanda IL.  Vi oppfordrer derfor alle som ikke er 

medlemmer om å melde seg inn i klubben så snart som mulig.  Vi oppfordrer også alle til å registrere 

seg i e-post lista vår. Det gjør du ved å sende e-post med kontaktinfo til bu@simostranda.no 

 

 

Følg oss på www.simostranda.no  

Her finner du oppdateringer og informasjon. Se ”Bli medlem” hvis du ennå ikke har meldt deg inn i 

idrettslaget. 

 
 

Hilsen Barne og ungdomsgruppa    

Kjetil 

Kopland 

Kjartan 

Moen 

John Raaen Gro Bye Tone 

Strandbråten 

Hege Næss  

90042369 

32786098 

90608489 97550606 41232516 94278976 99293377  

E-post: bu@simostranda.no 

 

http://www.simostranda.no/
mailto:bu@simostranda.no
http://www.simostranda.no/
http://www.simostranda.no/informasjon/bli-medlem
mailto:bu@simostranda.no

