Fra:
Emne:
Dato:
Til:

Vibeke Thiblin dagligleder@sageneif.com
Tildeling av treningstider i gymsal 2019/2020
25. september 2019 kl. 11:00
Andreas Fyri Leder rugby lederrugby@sageneif.com Cato Hverven lederbryting@sageneif.com Espen Hofland
ledertennis@sageneif.com Henning strøm lederbandy@sageneif.com Hilde Johnsrud - AU styret
Hilde.RoerJohnsrud@bokklubben.no Kurt- Jarle Niltveit driftsleder@sageneif.com Michael Abramowski
lederlandhockey@sageneif.com Pak Ling Li - Fotball rekrutteringsleder@sageneif.com Ragnhild W. Dahl - Quidditch
lederquidditch@sageneif.com Tommy Øyen Leder fotball lederfotball@sageneif.com
Kopi: Vibeke Thiblin post@sageneif.com

Hei,
Denne eposten går /l ledergruppa.
E6er en lang prosess der ledergruppa har vært involvert i to omganger, er et siste utkast
trenings/dene innendørs 2019/2020 nå sa6 opp. Vi gjennomgår dem på møtet i ledergruppa i
morgen, da vedtas den endelige fordelingen.
Forslag /l fordelingen av /dene i gymsalene ligger i google- kalenderen for Skolens gymsaler, som
dere alle skal ha /lgang /l. Kalenderen ligger også publisert på ne6
her: h6ps://sageneif.no/vare_anlegg/gymsalene/
Kalenderoppføringene viser den samlede /den Sagene IF har få6 på den enkelte skole. Dere ﬁnner
/dene den enkelte avdeling er /ldelt ved å trykke på en kalenderoppføring for den skolen dere
ønsker å se /dene.
Noen avdelinger har også få6 /der i Bjølsenhallen:
Tennis - Mandager kl. 16.30-18.00 i øvre sal
Futsal - Mandager og fredager kl. 21-22.30 i øvre sal
Turn - Torsdager kl. 16.30- 18 i øvre sal
Innebandy - Tid /ldelt fra bandykretsen + Tirsdager kl. 16.30- 19.30 i øvre sal.
E6er skole/d (åpent for ungdom 5.-10.klasse) - /rsdager kl. 16- 16.45 (turn), onsdager kl.
16.30- 18 (core), torsdager kl. 18.19.30 (core). Alt i øvre sal.
Alt de6e er lagt inn i google kalenderne for Bjølsenhallen øvre og nedre, disse skal dere alle ha
/lgang /l. De er også publisert her: h6ps://sageneif.no/vare_anlegg/bjolsenhallen/saler_og_rom/
Det er en del ledige /der innimellom i Bjølsenhallen øvre og nedre i helgene. Denne /den kan vi
entene leie ut eller bruke selv. Avdelinger som ønsker å beny6e ledige /der /l arrangementer eller
treninger, bes sjekke kalenderne og sende epost med ønskede datoer og /der /l daglig leder.
Når legergruppa har vedta6 endelig fodeling i morgen, så må avdelingene selv /ldele den /den de
har få6 i alle anlegg videre på sine lag/ grupper. Ber om at dere legger opp /l en prosess som
involverer alle lag og som er så re]erdig som mulig.
Regler:
Vi er gjester i gymsalene, husk å rydde opp e6er dere!
Sjekk at målene er sikret ordentlig før dere spiller futsal i Bjølsenhallen øvre, og heng målene
/lbake på plass på veggen når dere er ferdige.
Tid før kl. 20 skal i hovedsak /ldeles barn/ungdom.
Dere bør starte å bruke /den re6 over høs`erien, slik at salene ikke blir stående tomme for
lenge.
Ta kontakt med meg om dere har spørsmål!
Med vennlig hilsen

Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
-------------------------------------Telefon: 22230200 (tast 3) / 92660636
E- post: dagligleder@sageneif.com
Interne6: www.sageneif.no

