
  

Norges Bandyforbund og Havøysund IL innebandy har den glede  

av å invitere alle interesserte til kurset “Velkommen til innebandy”. Kurset er gratis! 

Dette kurset blir ofte omtalt som et Trener 1 “light” eller som et minitrenerkurs og passer ypperlig 

for dere som ønsker å tilegne dere litt mer kunnskap om innebandy på en morsom måte! 

Målet med kurset er å kunne gi flere personer i en klubb en unik mulighet til å lære mer om 

innebandy og stå bedre rustet til å lede en trening for unge utøvere. Den største målgruppen er 

foreldre og foresatte, men både utøvere og andre i og rundt klubbene er selvfølgelig velkomne til å 

delta. Kurset passer også for lærere og for de som har tatt Trener 1 og som trenger oppfriskning! 

I kursets teoridel vil det læres om blant annet utstyr, regler, barneidrett og innebandyens 

grunnverdier. Den praktiske delen av kurset omhandler diverse øvelser innen ballkontroll, 

pass/mottak, skudd og målvakt. Ballkontroll og pass/mottak er det som prioriteres mest. Det vil også 

bli presentert organiseringsformer som passer bra for læring hos unge utøvere. Litt teori kommer 

innimellom øvelsene også. 

Meld deg på et morsomt kurs med mye innebandymoro! 

 

Praktisk informasjon: 

Kurssted Polarhallen 

Kursets varighet 3-4 timer 

Kurstidspunkt Onsdag 5.2.14 kl 19.30 -20.30(del 1 teori) og torsdag 6.2.14  
kl 18.00 – 20.00(del 2 praksis) 

Kursholder Roy Mikalsen 

Pris GRATIS! 

Påmelding Til Lill Tone Larsen på mail lillar@hotmail.com eller tlf 414 48 420 

Påmeldingsfrist Snarest  

Annet? - Ta med sportstøy (vær gjerne ferdig skiftet) og 
innebandykølle. Køller kan lånes hos Havøysund IL - 
Innebandy. 

- Man må nødvendigvis ikke ta med skrivesaker siden mye 
deles ut eller sendes ut i etterkant av kurset. 

- Ta kontakt med Roy Mikalsen for spørsmål og lignende. 

 
Med sportslig hilsen 
 
Roy Mikalsen  
Tittel: Utviklingskonsulent i innebandy i Norges Bandyforbund, utviklingsavdelingen 
E-post: roy.mikalsen@nif.idrett.no  
Tlf: 41246772 
Web: http://www.nbfutvikling.no/nord-norge  
Adresse: Nordland Idrettskrets, Boks 1420, 8002 BODØ 

 

INVITASJON TIL 

VELKOMMEN TIL INNEBANDY 

 

mailto:lillar@hotmail.com
mailto:roy.mikalsen@nif.idrett.no
http://www.nbfutvikling.no/nord-norge

