
 
 

Har du lyst til å spille håndball i Sportsklubben Freidig? 
Freidig håndball retter en stor takk til alle barn og foresatte som bidro til en artig og fartsfylt mini-
håndballskole i Strindahallen søndag 22. september ���� Etter høstferien kan de som ønsker å prøve 
ut håndball videre, bli med i sitt lokale håndballag organisert under Freidig håndball. Første trening er 
i uke 42 for alle nye lag.   

Lenke til påmeldingsskjema for mini-håndballag i Freidig høsten 2019: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjeLsSczV4lw5QwIxfbKop2QRLZOBkJ0ALqnDUVHPta8B
m5Q/viewform 

Minihåndballspillere som allerede spiller håndball i Freidig, behøver ikke å melde seg på via lenken.  

Treningstider 2019/2020: 
Berg skole  Eberg skole  
G2013 Mandag 16 - 17 G2012/G2013 Mandag 16 - 17 
J2013 Tirsdag 16 - 17 J2012/J2013 Torsdag 16 - 17 
G2012 Tirsdag 17 – 18   
J2012 Tirsdag 18 - 19   

 
Lagene G2012B og J2012B ble etablert høsten 2018. Disse lagene har spillere hovedsakelig fra Berg 
skole, og trener i gymsalen på Berg. Disse lagene starter opp sine treninger i uke 43. Nye spillere fra 
Berg, Eberg og andre skoler ønskes velkommen!  

Hvordan foregår oppstart av nye lag? 
Oppstart av nye lag er et samarbeid mellom foreldre og klubben. Freidig rekrutterer foreldretrenere 
og foreldrekontakter, og gir veiledning til trenere og lagledere i forbindelse med oppstart og utover 
sesongen. Freidig håndball stiller med mini-håndballtrenere på første håndballtrening i uke 42, som 
vil lede den første treningen sammen med nye foreldretrenere. Vi også stiller med utstyr til oppstart. 

Hva koster det? 
Det er ingen aktivitetsavgift for mini-håndballagene i høstsemesteret. Våren 2020 blir det 
aktivitetsavgift for deltakelse i minihåndballcuper – vanligvis kr. 500,- per spiller, avhengig av hvor 
mange cuper foreldregruppen ønsker at laget skal delta på. Hvert lag i Freidig håndball har egen 
lagskasse, og bestemmer selv nivå for aktiviteter og utgifter for sitt lag.   

Sportsklubben Freidig har én medlemsavgift a kr. 250,- per spiller/år (familiemedlemskap kr. 600,-), 
som er felles for alle våre avdelinger og som dekker forsikring for aktivitet i barneidretten. Vi har også 
egen klubbkolleksjon med felles treningsdress for håndball, fotball og innebandy. Lagidrettene 
benytter samme spilletrøye, som alle spillere låner fra klubben.   

Håndball er gøy! 
Vi håper på stort engasjement blant foreldre/foresatte for å starte opp det som forhåpentligvis skal 
bli mange fine år med håndball og idrettsglede for barna. Håndball med venner er gøy! 

For mer informasjon om håndball i Freidig, ta kontakt med: 
Hanne Kvitsand (leder i Freidig håndball) / Rikke Dahl (sportslig utvalg) / Hallgeir Melland (su) 
Mobil: 924 23 909 / 938 58 760 / 906 82 503 
E-post: post@fredighandball.no 
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