Bli med å skape idrettsglede for barn!
Vi gjentar suksessen og inviterer alle de 83 idrettsklubbene i Drammen til å være med å skape
idrettsglede for barn i alder 6 – 13 år under Idrett For Alle, lørdag 17. Juni kl. 12.00 – 16.00 på
Bragernes torg. I fjor ble ca. 20 ulike idrettsgrener og aktiviteter presentert gjennom de 15 klubbene
som var med og de nærmere 400 barna hadde en fantastisk inspirerende og aktiv dag på torget.
Barna fikk armbånd hvor det ble krysset av for hver aktivitet de prøvde og alle som hadde vært med
på 10 aktiviteter fikk premie. Alle barn som deltok fikk diplom. I år regner vi med at mange flere klubber
blir med, at mange flere idrettsgrener og aktiviteter blir presentert og at vi får med mange flere barn.
Målet for Idrett For Alle er å inspirere barn til å bli aktive for livet gjennom idrett, aktivitet og bevegelse,
spesielt de som ikke er engasjert i idretten fra før. Arrangementet er en svært god anledning for
idrettsklubbene til å demonstrere sine idrettsgrener, invitere til deltagelse og rekruttere flere
medlemmer. Vi vet at flere av klubbene fikk nye medlemmer under fjorårets arrangement og ikke minst
bidro de til å spre idrettsglede. Alle de 7.762 elevene i barneskolen i Drammen blir invitert til
arrangementet gjennom skolen.
PÅMELDING fra klubbene gjøres via epost til: anne.grethe@bvd.no
Fristen for påmelding er onsdag 10. Mai. Oppgi klubbnavn, navn på kontaktperson, epostadresse og
mobilnummer så tar vi kontakt.

Stå på hodet for idretten i Drammen!
Bli med å sette verdensrekord under Idrett For Alle! Vi skal sette verdensrekord i antall personer som står på
hodet samtidig. Vi har fått innvilget vår søknad til Guinness World Records og skal slå nåværende rekord
som er på 640 personer. Gjennom idrettsklubbene og Drammensskolen inviterer vi barn til å trene på å stå
på hodet for å kunne være med i verdensrekordforsøket. Mer informasjon om opplegg og påmelding kommer
til klubbene og skolene etterhvert.
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