Hei alle sammen!!
Hvert år fremover ønsker vi at Idrettens dag skal være barnas dag. Dagen skal være i
forbindelse med kulturuka og den skal arrangeres på Sørborgen kunstgress/
Klæbuhallen/Tanemsbrua.
Hver avdeling stiller med stand hvor de har aktiviteter og konkurranser.
Vi ønsker at alle lag og avdelinger skal prioritere å stille på denne dagen, om det så er en
time. Dette er for å bli kjent med utøvere på tvers av avdelinger og ikke minst våre
samarbeidspartnere.

Alle medlemmer får et eget deltakerkort som fungerer som et orienteringskort hvor de
stempler seg inn på hver stand etter gjennomført aktivitet. Hvert kort har unikt nr og
fungerer som et lodd. Dette leveres i "mål" der du har mulighet til å vinne premier.
Alle vil få utdelt deltagerkortet av lagets oppmann/trener. Dette er en fin teambuilding dag!
Laget og/eller den enkelte i alle avdelinger møter opp sammen for noen timer med
aktiviteter, trening, lek og moro.
Lurt å ha på treningstøy, for du vil bli svett ;)
Vi ønsker også alle ikke-medlemmer hjertelig velkommen! De som ønsker å delta i
aktivitetene får kjøpt deltagerkort til kr 50,- på Klæbu Treningssenter og i kiosken på selve
dagen :-)
Her er noen av aktivitetene som vil være der:
• Bråsterk
• Påmelding Vassfjellet Rundt
• Fotballdarts
• Goalball
• Roing
• Orientering ( løype oppdelt i alder)
• Førstehjelp
• Bottleflip
• Ta sjansen (Tanemsbrua)
• Andeløpet (Tanemsbrua)
• Eliasbåten kommer
• Bjørnis kommer med brannbila si
• Bitfix Gaming kommer med ett gamingtelt.
• Stand fra NorContact
Det vil bli kiosk og grilling sponset av vår samarbeidspartner Ramlo Sandtak.

Vi i Klæbu IL gleder oss til å møte dere alle for en aktiv og artig dag!

En stor takk til alle Klæbu IL’s samarbeidspartnere som er
med å gjøre denne dagen helt super!

