
            

 

Velkommen til Ringerike Hole Breddefotball. 

 

Ringerike Hole Breddefotball inviterer med dette, både jenter og gutter født i 2004, til fotball-

samling ute på Svendsrud – Søndag 6. november kl 15:00 – 17:00. 

Dette tilbudet er et supplement til det som de respektive lokale klubbene tilbyr sine spillere. 

Siden dette er et supplement, vil det forgå i helger og gjennom hele året. Tilbudet gjelder 

alle som spiller fotball, uavhengig av nivå og ferdigheter. Målet er at dette tilbudet skal 

gjelde for 10, 11 og 12 åringene, både jenter og gutter. For å komme i gang, har vi valgt å 

starte opp med 12 åringene (2004) først. Dette for å tilegne oss erfaring og bygge sten for 

sten.  

Det viktig at tilbudet er; kortreist, det skal være et supplement, det skal være åpent for alle 

som ønsker å delta og uavhengig av ferdighetsnivå på den enkelte spiller.  

Alle klubbene i distriktet ønsker å beholde flest mulig, lengst mulig. Vi håper at med dette 

tilbudet, vil være med å bidra til nettopp det. Vi ønsker også at spillerne allerede fra 10 års 

alderen av, skal kunne bli bedre kjent med hverandre, på tvers av klubbene gjennom dette 

tilbudet. Vi tror også at dette tilbudet vil være både motiverende for spillere og oss som er 

involvert i barnefotballen i Ringerike Hole. 

Samlingene vil nå i oppstarten bli lagt til Svendsrud (ILH) og AKA Arena (HBK). Det vil om 

ikke lenge komme ytterligere info om samlingene som vil bli fremover. 

 

Påmelding skjer via deres eget lag; trener/lagleder, innen torsdag 3. november.                  

Jentene og guttene trener separert. Husk klær etter vær, leggskinn og drikkeflaske. 

Tilbudet er gratis 

  

Håper at vi kan se deg på Svendsrud, Søndag 6. november. 

 

Fair Play 

 

Mvh 

Geir Esben Skille - IL Holeværingen. Mobil 975 73 700 

På vegne av alle klubbene i Ringerike Hole; HIL, HIF, HSK, NUIL, IFT, ÅIL, SIL, HBK og ILH 

  


