BOBERGSGYMNASIET
OCH FRÄNSTA IK
Bobergsgymnasiet ger dig möjlighet att satsa på innebandy samtidigt
som du får en gymnasietutbildning med start från HT 2020.
Är du innebandyintresserad och vill röra på dig mer under skoltid så är detta perfekt för dig. Vi i Fränsta
IK kommer tillsammans med Bobergsgymnasiet att bedriva idrottsutbildningen LIU Innebandy från hösten
2020. Väljer du att gå detta så kommer du få två träningspass á 1,5H / vecka under skoltid + dina egna
träningar med laget på kvällstid, så det blir extra mycket träning.
För att kunna gå LIU Innebandy börjar du med att välja ett av Bobergsgymnasiets program. Du kan välja
vilket program du vill av de som erbjuds och sen lägger du till Innebandy som ditt individuella val. Alla
program går alltså att välja på.

Dam, F04/05/Dam utv, Herr div 2, alternativt Herr utv.

Dessa är de lag som de kommer att finnas och som det går att spela i. De elever som väljer att gå LIU
Innebandy kommer till en början att tillhöra utvecklingslagen men kan och kommer även erbjudas att träna
med dam- samt herrlag. Laget kommer att ha sina träningstider under kvällarna.

Boende / Mat

Boende är en fråga som vi jobbar för fullt på att lösa och förhoppningen är att det är löst tills skolan börjar i
höst. Frukost samt middagslådor kommer att finnas att köpa till ett förmånligt pris.

BOBERGSGYMNASIET
OCH FRÄNSTA IK
VÄLKOMMEN TILL FRÄNSTA IK OCH INFORMATIONSTRÄFF
OM INNEBANDYGYMNASIET DEN 16/4 KL 18.00
Fränsta IK och Bobergsgymnasiet hälsar Dig innebandyspelare tillsammans med förälder välkommen
till informationsträff kring innebandygymnasiet som kommer starta Hösten 2020.Träffen inleds på
Myggvallen där vi har vår klubblokal den 16/4 klockan 18.00. Där representanter från Fränsta IK samt
Bobergsgymnasiet kommer och berättar upplägget och svarar på era frågor.
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Bobergsgymnasiet
Träningsupplägg
Lag
Kost/gym
Material
Tränare
Boende / Mat
Övriga frågor

Efter vi är klar så åker vi till Fränsta sporthall och kollar på hallen vi kommer att träna i.
Känner du dig sjuk och har feber, snuva, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk,
andningsbesvär eller känner dig illamående?Då vill vi inte att du besöker oss förrän du har varit frisk i
minst två dygn. Det är viktigt att alla tar ansvar för att inte smitta andra.
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