
 

Se annen info fra idrettslaget på www.simostranda.no 
 

 

Barne og ungdomsgruppa informerer: 

Allidrett  
 Plan for aktiviteter 

høsten 2012 
Vi legger opp til varierte aktiviteter for å stimulere  

lek, aktivitet og motorisk utvikling.  
Alle barn i alderen 4 til 10 år er velkomne til å delta. 

 

Dato: Tid: Aktivitet: Sted / Ansv: 

Tidligere annonsert håndball trening for 1-4.kl., samt deltakelse i Reistad Mini-Cup i håndball utgår som følge av 

for få påmeldte. Vi er avhenging av bindende påmelding til denne typen arrangementer, og hadde håpet på bedre 

oppslutning. Som følge av det må vi dessverre kansellere den oppsatte aktiviten. 

Onsdag 

31.10.12 

18:00-19:00 

 

 Ball-leik på Eikvang Eikvang/Hege 

Onsdag 

07.11.12 

18:00-19:00 

 

 Innendørsklatring. Husk innesko! Sigdalshallen 

John/Kjetil 

Onsdag 

14.11.12 

18:00-19:00 

 

 Ball-leik på Eikvang Eikvang/Hege 

Onsdag 

21.11.12 

18:00-19:00 

 

 Innendørsklatring. Husk innesko! Sigdalshallen 

John/Kjetil 

Helg uke 

47 

 Reistad Minicup i Håndball 1. -4. trinn 

Lørdag 24. og søndag 25.11.12. Bindende påmelding. 

St.Hallvardhallen 

Onsdag 

28.11.12 

18:00-19:00 

 

Nissetrening på Eikvang med kveldsmat. Ungene oppfordres til å 

komme med underholdningsbidrag. Samtidig blir det 

premieutdeling etter klubbmesterskapet i friidrett. 

Eikvang / Alle 

*) Se nettsidene til Simostranda IL for oppdatering av aktivitet/sted/tid fom 07.11.12. 

 

 

 
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.   

 

Hvordan bli medlem? – se tekst boksen under, eller se www.simostranda.no under ”Bli medlem”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Om dere har familie medlemskap, men er usikre på hvem i familien som er registrert som medlemmer - ta kontakt 

med en av oss i Barne & ungdomsgruppa 

 

 

 

 

Hilsen Barne og ungdomsgruppa    

Kjetil Kopland Tone 

Strandbråten 

John Raaen  Hege Næss Kjartan Moen    

32786098 

90042369 

94278976 32788250 

97550606 

99293377 90608489   

 

 

Et medlemskap i Simostranda IL koster pr. år:  
Barn 0-16 år 150,- 

Voksen 17 – 200,- 

Familie (max 2 voksne og x antall barn 0-16 år) 400,- 

Betales til konto 2270.03.08395. Husk å oppgi navn og fødselsår på 

medlemmene. 

 

http://www.simostranda.no/

