Lørdag i Sorø Hallen
Sjove idrætsaktiviteter indendørs – for dig og dine venner.

Hvad er Lørdag i Sorø Hallen?
Lørdag i Sorø Hallen arrangerer spændende og sjove idrætsaktiviteter for dig, der går i 2. – 9. klasse.
Det koster 30 kr. pr. arrangement at deltage.
Der er rigtig mange fordele ved at deltage i Lørdag i Sorø Hallen:
•
•
•
•

Du kan være med til mange forskellige idrætsaktiviteter
Du kan hygge og have det sjovt med kammeraterne
Du kan prøve nye idrætsgrene og aktiviteter
Du kan få nye venner – og du får rørt dig på en god måde

Hvilke aktiviteter er der?
Der vil i alle haller hver gang være aktiviteter som f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fodbold
Bueskydning
Minitennis
Badminton
Bordtennis
Billard
Wii-spil
Springgymnastik
Sumobrydning
Hoppeborg
Klatrevæg
Dans
Hockeyspil

Vi har også 1-2 gange om året rallybil og streetgolf.
Næsten hver gang vil der også være helt nye aktiviteter, som du kan deltage i.

Lørdag i Sorø Hallen finder sted kl. 18.00 -22.00 på
følgende datoer:
•
•
•
•

27. oktober 2018
24. november 2018
19. januar 2019
23. februar 2019

Regler for Lørdag i Sorø Hallen:
•
•
•
•
•

Overtøj skal afleveres i garderoben, hvor der holdes opsyn
Øl, vin, spiritus og rygning er ikke tilladt
Indendørs sko skal medbringes hver gang
Saftevand og sodavand må kun indtages i cafeteria-området
Hvis du forlader Sorø Hallerne under aktiviteterne, betragtes du som værende gået hjem

Facts om Lørdag i Sorø Hallen
•
•
•

Lørdag i Sorø Hallen arrangeres af en forening af samme navn
Lørdag i Sorø Hallen understøttes af en række af Sorøs idrætsforeninger
Lørdag i Sorø Hallen støttes af SSP Sorø Kommune

Hvis en forening har lyst til at deltage i Lørdag i Sorø Hallen i sæson 2018/2019, så kontakt Connie
Westergren på tlf. 60 94 95 88 og aftal nærmere, eller send mail til loerdagisoroehallen@hotmail.dk.

Giv en hjælpende hånd
Uden frivillige hjælpere kan vi ikke afvikle Lørdag i Sorø Hallen.
Er du forælder eller fra en idrætsforening og har lyst til at give en hjælpende hånd, så vil vi meget gerne
høre fra dig.
Kontakt Connie Westergren på tlf. 60 94 95 88 eller mail: loerdagisoroehallen@hotmail.dk

Vi ses

