BANDYSKOLE FOR 1. KLASSE og andre som vil
prøve bandy!
Høvik Bandy er en av Norges største bandyklubber. Bandy er vinterens sosiale
utendørsaktivitet. Kunstisbanen og klubbhuset til Høvik IF danner en flott ramme om et
trygt og godt miljø for de unge. Gjennom hele vinteren er bane og klubbhus en
uformell møteplass for aktivitet på tvers av alder og kjønn. Vi er en breddeidrettsklubb
og alle får være med. Bandy passer godt i kombinasjon med andre idrettsgrener. Det
er generelt lite skader i bandy og egner seg like godt for jenter som for gutter.
(Klubben har mange spillere på jente/damelandslag)
Høvik IF – Bandyavdelingen, inviterer elever på Blommenholm-, Høvik-, Høvik Verk- og
Bærum Montessori skole til bandyskole. Alle kan prøve og vi skal hjelpe alle slik at de
kan gå på skøyter i løpet av vinteren.
Registrering og informasjon om bandyskolen vil være onsdag 25. oktober kl. 1800-1900
i klubbhuset. Etter-registrering er selvsagt mulig, men det vil bli gitt mye og god
informasjon for store og små onsdag 25/10.
Bandyskolen vil være foreldredrevet og i samarbeid med bandystyre og spillere i
klubben. Når isen er lagt på Høvikbanen vil bandyskolen ha trening på onsdager fra
18.00-19.00. Fra informasjonsmøte til isen er klar på Høvikbanen kan laget ha
barmarkstrening, normalt på nedre bane («hockeybanen»).
Bandyskolen vil bestå av lekbetonte øvelser og spill, samt ønske om at ALLE skal få
være med. Bandyskolen vil trene frem til uke 51, ha opphold i jule- og vinterferien og
fortsette så lenge vi har gode isforhold. (normalt til første halvdel av mars)
For å delta på bandyskolen må man være medlem av Høvik IF. Treningsavgift for
bandyskolen er kr 1.000 og betales via medlemsregisteret.
Alle får gå noen ganger før de bestemmer seg for om bandy er noe de har lyst til å
fortsette med.
Følgende utstyr er inkludert i treningsavgiften:
•
•
Spørsmål?

Høvik Bandyteam treningsoverdel
Høvik Bandykølle
Kontakt oss gjerne pr mail: bandyskolen@hovikif.no
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