BØRNE OG UNGDOMSTRÆNING
I SKIVE AM - 2022 / 2023

ATLETIK

- en børnevenlig sport på alle niveauer
Vi træner året rundt på

KOM OG PRØV EN SJOV
OG ANDERLEDES SPORT!
Træningen for 7-9 årige:
mandag kl. 16.45 - 18.00
Træningen for 10-13 årige:
mandag og torsdag kl. 16.30 - 18.00
Træning for 14 år og ældre
Tirsdag og torsdag kl. 16.30 - 18.00
Følg med på

Skive AM 7-9 årige
Skive AM 10-13 år

Første træningsdag d. 25. april 2022
Kontakt: Allan Fruergaard tlf. 2949 2594

SKIVE AM

Skive Stadion og i Sparnord Arena

Klik ind på www.skiveam.dk
Her kan du læse alt om atletik og
hvordan du bliver medlem
Atletik er for børn fra 7 år og opefter,
og det er en meget børnevenlig sport

Hvad kan I og børnene forvente?
● Et engageret frivillig trænerteam.
● Jævnlige informationer
via Face Book.
● Varieret træning.
● At prøve alle discipliner inden
for atletikken.
● Mulighed for at komme
til forskellige stævner.

Hvad forventer vi?
● At børnene har lyst til at træne.
● At børnene har tøj på de
kan bevæge sig i.
● At alle har drikkedunk med.
● At børnene har energi til en hel
times træning.
● At man deltager i mindst
et stævne.

Alletiders Atletikskole i din sommerferie!
3 fede dage med atletik og sjov • T-shirt • Drikkedunk
Atletikskole diplom • Frugt og juice hver dag
For alle piger og drenge fra 0. til 6. klasse
Hvornår: 27. – 29. juni 2022, Kl: 9-15 - Se mere på skiveam.dk

SKIVE AM

Træningen er delt op i aldersgrupper, så træningen tilrettelægges efter
alder. Det er forholdsvis overskueligt at lære teknikken til mange af
disciplinerne, og når man har lært sig dette, gælder det om at gøre sit
allerbedste. De yngste træner en gang om ugen, de lidt ældre træner to
gange om ugen. I løbet af sæsonen er der forskellige stævner man kan
deltage i, hvis man har lyst.

