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OBS! Ny dag! Måndag!
Måndagen den 27 augusti drar vi igång igen, samma plats och tid men ny dag!
Ta med kompisen och ha kul med oss! Första gången är alltid gratis =)
Klockan 17.00–18.00 (första gruppen) och 18.00–20.00 (andra gruppen).
Är du osäker vilken grupp som passar dig? Kom till Nävertorpshallen kl. 17.00
och prata med ledarna på plats =)

Vecka 31 kommer cirkusskolan till Katrineholm i år igen =)
Vi kan glädjande meddela att alla platser är fyllda och fler står på kö =)
Du kan anmäla dig som reserv och hoppas du får komma med =)
Gå i så fall in på www.frisksport.se/cirkusskola

Måndagen den 6 augusti (vecka 32) klockan 14.00–17.00 i
Stadsparken är det barnens dag och klubben är självklart där
med trampolin, jonglering och vår nya verksamhet
Cheerleading =)
De som vill hjälpa till samlas klockan 13.30 i stadsparken, i
närheten av Gröna Kulle-huset och klubben bjuder
självklart på glass!

Klubben är inhyrd med prova på verksamhet söndagen den 26 augusti i
Sveaparken i Flen. Vi åker dit med trampolin och är där 13.00–16.00. Vi samlas
11.00, lastar trampolinen och klubben bjuder på lunch innan vi åker mot Flen.
Hör gärna av er till Lovisa T om du vill vara med och hjälpa till =)

OBS! Ny verksamhet! Woohooo!
Tisdagen den 28 augusti drar vi igång med en helt ny verksamhet. Kom och
prova på Cheerleading som kommer vara i Duveholmshallen, Idrottssal D/E
varje tisdag, hela hösten klockan 18.30–20.00.
Ta med en kompis, inneskor, hårsnodd och vattenflaska.
Inga förkunskaper nödvändiga. Är du intresserad, 8 år eller äldre och tror du
vill, kom till oss! Första gången är alltid gratis =)

Frisksport arrangerar många aktiviteter i hela landet. Kom ihåg att surfa in på
www.frisksport.se lite då och då för att hålla dig uppdaterad.
Vi önskar alla medlemmar en riktigt trevlig sommar!
/FK Björken

