Bli med på Sagene IF

BANDYSKOLE!

Sagene IF inviterer alle barn 1.- 5. klasse til bandyskole! I år
kan vi ønske velkommen til helt nye Voldsløkka kunstisbane!
Skolen er gratis og du får låne utstyr av oss. Ingen påmelding, bare å komme. Ta på vanlig uteklær, møt opp i god tid! Vi
skal ta deg godt imot. Bandy passer for alle. Kom og ha det
gøy sammen med oss!

Nye Voldsløkka kunstisbane
Oppstart 9. november(siste 21.des)
Torsdager kl. 18.30

Likte du deg
på bandyskolen?
Meld deg inn i Sagene
IF og bli med på våre
minilag etter jul!
Se mer info bak.
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Har du spørsmål ta gjerne kontakt!
Trym Thorsen
T: 917 46 795
thorsentrym@gmail.com

VELKOMMEN TIL
Sagene IF
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Dette er Sagene IF

Sagene IF ble stiftet i 1921 og fyller snart 100 år!
Klubben trener i Bjølsenhallen og på Voldsløkka.
Draktene våre har svarte og hvite striper.
Vårt motto er ”Stjerner i striper”.
Vi er nå over 1600 medlemmer fra 100 nasjoner!

Hva skjer etter bandyskolen?

Vi inviterer deg da til å bli med på et av våre bandylag fra januar 2018.
Du må bli medlem av Sagene IF, og det koster kr 400
å være med resten av vinteren 2018.
Vi invitere til en hyggelig avslutning av bandyskolen
der dere vil få mer info om dette.

Det viktigste for oss

Er at alle får være med. Det skal derfor være billig å drive
med idrett i Sagene IF. Det er mulig fordi klubben drives
på dugnad av våre medlemmer.
Våre frivillige er engasjerte foreldre og andre som er opptatt av vårt nærmiljø på Sagene!
Har du lyst til å være med?

Kontakt oss

T : 22 23 01 00 / 22 23 75 86
post@sageneif.no
www.sageneif.no
Facebook - SageneIF
Instagram - sageneif

