Asker Skøyteklubb - www.skoyteklubb.no

Sommeren er over!
Nye rekrutter ønskes velkommen!
Har du lyst til å prøve skøyter?
Bor det en liten hurtigløper i deg?
Asker Skøyteklubb har lang tradisjon for et godt
nybegynnerprogram for de minste – alder 7-10 år.
Treninger foregår torsdager kl 18:15 – 19: 00.
Oppstart blir torsdag 13. oktober.
De første gangene vil treningen foregå ute på barmark. Her kan du ha det moro og bli kjent med
nye treningskamerater!
Torsdag 17. november vil det være is på vår flotte
utendørs kunstisbane! Da starter treningen på is!
Har du ikke skøyter? Ikke noe problem! Asker
skøyteklubb har nok et par som passer til deg – og du
kan leie dem for hele vinteren for bare 250 kroner!
Foreldre kan følge med på din framgang fra sidelinjen,
eller fra oppe i vårt trivelige klubbhus. Eller kanskje de også har lyst til å prøve seg?
(Vi har også noen skøytepar i voksenstørrelser.)
Hver torsdag når det er is på banen treffes vi etter treningen for å spise nystekte vafler.
Vi har det hyggelig sammen, både løperne og de voksne. Og vi ønsker at du skal bli med også!
Årlig medlemsavgift er på kr 400. Ingen treningsavgift
Det er is på banen fra november til mars og allerede som rekrutt kan du
delta på skøytestevner både i Asker og andre steder i nærheten!
Er det mer du lurer på eller vil du melde deg på? Kontakt
rekrutteringsansvarlig Karen Kremer på 91185993 eller på epost
Karen_M_Kremer@hotmail.com og møt opp på Risengabanen ved
klubbhuset torsdag 13. oktober kl 18:15.
Vi ser frem til å treffe deg!
Asker skøyteklubb – trening, trivsel, sosialt samvær og spenning i ditt
nærmiljø!
Asker Skøyteklubb - www.skoyteklubb.no
Enkelte interessante datoer:
3.12.11 Asker, Risenga
Risengaløp
4.12.11 Asker, Risenga
Skøytesportens dag med eget løp; start kl.11.30, avslutning kl.14.
8.3.12 Asker, Risenga
Skolemesterskap

