26.05.02
Side 1 av 1

Innebandytilbud til aldersbestemte fotballag i Trøndelag!
Sør-Trøndelag Bandykrets inviterer alle fotballag som har spillere mellom 11 og 17 år til innebandyspill
i vintersesongen. Fotballedere og trenere erfarer ofte at ungdom trenger en avveksling fra fotballen når
sesongen er over. Derfor vil Bandykretsen tilby et spennende og fartsfylt alternativ som gir variasjonen
ungdom trenger. Det kan være en fin måte for laget til fortsatt å trene sammen. Sporten er lett å komme i
gang med og koster lite penger. Fotballdraktene kan benyttes i innebandy. Vi ønsker både gutte- og
jentelag velkomne.
I inneværende sesong deltar 4 fotballag (Byåsen, Nardo, Strindheim og Trygg-Lade) i gutteserien for
innebandy. Alle lag har uttrykt stor glede over at de ble med og flere av lagene vil til neste sesong utvide
antall påmeldte lag i serien.
Aldersklasser:
1. For gutter ønsker vi inndeling i 3 aldersklasser: 11-12 år, 13-14 år og 15-17 år.
2. For jenter ønsker vi inndeling i 2 aldersklasser: 11-13 år og 14-16 år.
Regionale serier:
Forutsatt at mange nok lag fra et område melder seg på kan regionale serier opprettes. Lag fra NordTrøndelag og Møre og Romsdal kan også melde seg på.
For fotballkubbene har vi satt sammen et tilbud som er sterkt prisredusert:
GUTTER:
1. Serieavgift kr 500 pr. lag
2. Halleie gratis i Nidarøhallen (hall E) for trening – Ring Trondheim Bydrift
3. ”Velkommen til innebandy”(velkomsthefte) og CD-rom med øvelser
JENTER:
1. Serieavgift gratis
2. Dommerutgifter refunderes etter fullført serie
3. Halleie gratis i Nidarøhallen (hall E) for trening - Ring Trondheim Bydrift
4. ”Velkommen til innebandy”(velkomsthefte) og CD-rom med øvelser
Må betales:
1. Køller og keeperutstyr
2. Spillerlisens for ungdom 13-17 år (kr.250). Gratis for yngre spillere.
3. Dommerutgifter for guttelag
4. Alle klubber må melde seg inn i Norges Bandyforbund (500 kr)
NB!
Cabo Sport (Brøsetvn.168) gir 30% rabatt på alt innebandyutstyr til nye lag.
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