VELKOMMEN
TIL BASKETSKOLE UKE 26 I BØLER FLERBRUKSHALL
88 deltakere mellom 8 og 15 år har meldt seg på. Vi økte antallet etter ¨å ha fått på plass
trenere og hall.!!
Alle møter til innsjekking mellom 08.00- 08.45 på mandag 23. juni, ta med kvittering på
betalt deltakeravgift. Trening starter kl. 09.00 presist.( hver dag).
Hallen åpner ellers kl. 08.15 hver dag. Treningen avsluttes kl. 15.00 og hallen stenger kl.
16.00( 15.30 på fredag). Treningene vil være på Ulsrud VGS og i Bølerhallen. Alltid oppmøte
i Bølerhallen hver morgen.
Alle klær etc henges i garderoben. Det er KUN drikkeflaske som skal være med inn i hallen.
Vi har bag for verdisaker i kiosken, som er bemannet hele tiden.
Lever verdisaker til oss ved innsjekking om morningen.

Ta med hver dag:

BALL(har noen til utlån, men ta med hvis du har
din egen, MERK ballen med navn), matpakke,
treningsklær, innesko, drikkeflaske og godt humør!

Vi vil ha kiosk åpen hvor dere kan kjøpe drikke, rett i koppen, vafler, frossen saftpose. Dette
er ikke ment som erstatning for matpakke så vi anbefaler alle ta med seg mat.
Er det noe viktig som vi bør vite om spilleren som allergi, medisiner etc så gi oss beskjed.

FRUKT VIL BLI SERVERT HVER DAG!

Møt presist til trening!

Vi gleder oss til å være sammen med dere denne uken, hvor målet er at vi skal bli bedre
basketballspillere i løpet av uka.

Hilsen
Bøler Basket ved Nina, Kjetil, Bjørnar, Markus, Erika, Linn Marie, Anna,
Markus, Andrea, Tove, Lars, Victoria, Tim og Sindre
------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har mange som ønsker å gå ut av område i pausen, og da ta turen til Bøler senter som
ligger rett ved. Vi ønsker at dere leverer svarslippen ved innsjekking på mandag.
Ja, _______________får lov til å gå ut av hallen og til senteret på egenhånd
_________________________
Underskrift foresatte

