Velkommen skal du være – nå starter det!

Det er mange som har ventet lenge - nå starter vi! Vi setter i gang håndball- og
fotballskole for gutter og jenter som er født i 2011.
Vi har de siste årene har stor suksess med å starte med en felles
håndball/fotballskole for de yngste. Da får en anledning til å prøve begge deler, og
det vil være varierte aktiviteter utover vinteren.
Vi starter med å invitere dere til informasjonsmøte for foreldre og barn! Her vil vi
fortelle litt om Nordby IL, tilbudene våre, verdiene klubben er forankret i, og gruppene
våre.
Treningstid for H/F skolen vil bli på torsdager fra kl. 17.00 – 18.00 i Nordbyhallen.
DU/DERE inviteres derfor til Nordbyhallen tirsdag 29/8-2017 - kl. 17.30 – 18.30.
Lagidrett er rimelig sammenliknet med de fleste andre idretter og hobbyer, og vi
forsøker å holde kostnadene nede. De som deltar på håndball/fotball skolen må
melde seg inn i idrettslaget og vil bli fakturert kr. 500,- pr. halvår i treningsavgift i
tillegg (Medlemskontingenten for barn er pr. i dag 300,-/år). Påmeldingen inkluderer
også håndball- og fotball-turneringer.
Nordby idrettslag er et foreldre-drevet idrettslag og vi er avhengig av innsats fra
foreldre som trenere, lagledere og foreldrekontakter for å kunne opprettholde et
tilbud. Oppsiden med å ta en rolle er at man blir godt kjent med vennene til egne
barn, og man får oppleve idrettsglede sammen.
Vi er derfor avhengig av at noen av dere foreldre er villig til å stille opp å ta disse
vervene. Som klubb vil vi naturligvis hjelpe til, gi veiledning, verktøy og kursing.
Tenk derfor igjennom om nettopp DU som voksen kan bidra her! Meld deg gjerne på
forhånd til undertegnede på mail: admin@nordbyil.no
Med sportslig hilsen
Nordby IL Hovedlaget
Thor Ringstad
Mob. 977 78 103
Mail: admin@nordbyil.no
Alle tilbud i Nordby IL forutsetter nok deltagere og at foreldre engasjerer seg som trenere for at
arrangementet skal gjennomføres.

