Som et ledd i å gi et allsidig tilbud til innbyggerne i Gudbrandsdalen og Ottadalen
ønsker vi å informere om aktiviteter vi kan tilby ved vårt anlegg på Lalm. Vi håper
DU som får tilsendt denne kan bidra til å formidle vårt tilbud til medlemmer i ditt
lag/forening.
Vi vil sesongen 2017/18 ha organisert trening i ishockey for både barn, unge og
voksne. Det er mulighet for å låne utstyr slik at en ikke trenger å kjøpe dette for
å prøve ut om dette er noe man vil fortsette med. På dagtid i helgene er det
åpent for frigåing slik at man kan gå på skøyter, spille hockey eller prøve seg på
isdans.
Vi har også opparbeidet en egen curlingbane og investert i steiner. Dette er et
tilbud som har skapt stort engasjement de to siste årene, og vi har plass til flere
som ønsker å prøve denne aktiviteten.
Også i denne sesongen vil vi arrangere curling-turnering. Her er det mulighet til å
melde på eget lag og bli med på en morsom og sosial aktivitet som passer alle
aldre.
Vi skal også arrangere «Vinter Classic» i ishockey for andre år. Dette er en turnering vi arrangerte første gang i fjor, og som vi har mål om skal være et årlig arrangement.
Lillehammer Ishockeyklubb kommer til Lalm under OL for å trene både unge og
voksne. Her har du mulighet til å få tips og råd fra kjente Getliga-spillere og deres trenere.
Med denne informasjonen håper vi at vi kan tilby et supplement til deres allerede eksisterende tilbud, og vi gleder oss til å se nye ansikter på vårt anlegg i vinter.
For å følge med når anlegget åpner og når de ulike aktivitetene foregår, så anbefaler vi å følge med oss på facebook: www.facebook.com/LalmIshockeyklubb
eller vår hjemmeside http://lalmhockey.no/.
På forhånd, takk for hjelpen med å informere deres medlemmer og bekjente om
Lalm ishockeyklubb.

Kontaktinfo:
Telefon: 95994208
E-post: icehogs@online.no

