
Bli med på Sagene IFs 
INNEBANDYSKOLE
Sagene IF inviterer alle barn mellom 5–12 år til å bli med 
på 6 ukers GRATIS innebandyskole! Etter innebandyskolen 
kan man fortsette på minilag etter ønske. Vi krever ingen 
forkunnskaper. Vi stiller med trener som har lang erfaring og 
som vil ta deg godt imot. Innebandy passer for alle, kom og 
ha det gøy sammen med oss!

Har du spørsmål ta gjerne kontakt!
Sportslig leder junior 
Hilma Thofte
T : 404 52 998
innebandyjunior@sageneif.com

Sted - Bjølsenhallen øvre hall  
Tisdagar kl 17.00–18.00  
Oppstart 10. September
Avslutning 15. oktober
 

Syns du innebandy 
virker morsomt? 
Bli med på laget! 

Se mer info 
på baksiden.
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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 1800 medlemmer fra 100 nasjoner!  

  Hva skjer etter innebandyskolen? 
• Du er velkommen til å bli med på et av våre minilag.
• Da må du bli medlem av Sagene IF, det koster 900 kr 

pr. år. Utstyr kan du låne av oss. 
• Vi vil invitere deg til en hyggelig avslutning av inne-

bandyskolen, du får 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 klub-
ben 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 – tast 2
rekrutteringsleder@sageneif.com 
 
www.sageneif.no 
Facebook - SageneIF
Instagram - sageneif

VELKOMMEN TIL
Sagene IF


