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Innbydelse til turnering på Eide. 
Eide Innebandy Klubb ønsker å invitere Dere til innebandy 
turnering på Eide i Eidehallen Søndag 23. april 2006. 
Det kreves ingen ferdigheter innen sporten for å delta.  
 
Cupen fokuserer på det sosiale og dagen skal preges av 
mye fart, spenning og moro for alle i et gøyalt lagspill. 
 
Køller og keeperklær, hjelm og hansker kan lånes av oss.  
Det dere trenger er 5 utespillere + keeper, eget trenings tøy og innesko.  
Har Dere ikke keeper til deres lag er vi behjelpelige med dette…. 
 
Påmeldingsfristen er kl. 17.00 fredag den 7. april. 
Påmelding skjer ved å sende oss en mail på: postmaster@eideibk.com eller  
Pr. telefon: 906 75 985. 
( Husk å notere navn, kontakt person og adresse eller telefon nummer, så vi får tak i dere. ) 
Pris : kr. 400,- pr. lag. 
Dette må betales innen fredagen den 7.4.06 for at påmeldingen skal være gyldig. 
Betales til konto : 9652 25 02259   Husk å merke med lag navn ! 
 
Klasser og Aldersbestemmelser: 
Mix lag – kan være blanding av jenter og gutter eller Jente lag  
 
Klasse 1 : alder fra 11 tom 14 år. 1994 1993 1992 1991 
Klasse 2 : alder fra 15 tom 17 år. 1990 1989 1988 
Yngre utøvere tillates i klassene.  
Lagene bestemmer selv om de stiller med rene gutte - jentelag eller mixlag. 
 
Kamplengde : vi ønsker 20min. kamper. Dette kan justeres etter antall påmeldte lag. 
 
Premiering : Diplom til alle spillerne som deltar. 
Pokaler til 1. og 2. plassering i begge klassene. 
+ overraskelse ….. 
 
Håper Dere har mulighet og ønsker å delta på innebandy cupen vår.  
Vi gleder oss veldig mye til å få spille innebandy kamper for det er sååå gøy!!  
Vi ser fram til denne cupen med spenning.  
Hilsen ivrige innebandy spillere i fra Eide (”,) ta gjerne kontakt om dere lurer på noe  
hilsen leder i Eide ibk:  Mary Hatlen 90675985 eller send oss en mail. 
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