
Alle jenter og gutter mellom 4-9 år ønskes velkommen 
til Skøyte- & Hockeyskolen sesong 2017/18 
Fra lørdag 14.okt kl. 11:00-11:50 – og hver lørdag frem til påske
Vi har meget dyktige og kvalifiserte trenere som tar godt vare på 
alle barna, samtidig som barna lærer de grunnleggende teknikker 
på kort tid. 
Skøyte- og Hockeyskolen vil bestå av lekbetonte øvelser, samt 
ønske om at alle skal være med! 
Treningsavgiften er på kr 1.000,- for hele sesongen frem til påske. 
Hos Jutul får du låne gratis skøyter og hjelm i prøveperioden – 3 
ganger gratis


Følg med på FB – Jutul Skøyte og Hockeyskolen
Kontakt oss på e-post hockeyskolen@jutul.net                               
Adresse: Bærum Ishall, Hauger Skolevei 5 på Rud 



Skøyte & Hockeyskolen 
for barn mellom 4-9 år



Vil du prøve verdens 
raskeste lagidrett?

Hockey er en spennende og morsom vinter-idrett for jenter & gutter! 
Jutul Hockey invitere alle som har lyst å prøve.. 
Vi har meget dyktige og kvalifiserte trenere som tar godt vare på alle barna, med fokus på 
at skøyting og hockey skal være gøy!
Skøyte & Hockeyskolen (barn 4–9 år)
Starter opp 14.okt, hver lørdag kl. 11:00-11:50 frem til påske. Vi har låneskøyter og hjelm og køller, tre gratis 
prøveganger (kr 1.000,- hele sesong!)
Kontakt; hockeyskolen@jutul.net eller følg med på FB; Jutul Skøyte og Hockeyskolen 

Jutul 2011-U7 lag (1.klasse barn)
Hver lørdag kl. 12:00-12:50 og onsdag 17:30-18:20 frem til påske, på is sammen med U8 laget.
Vi har fullt låneutstyr, kan kombineres med Hockeyskolen, u/tillegg

Jutul serielag 2010-U8 (2.klasse barn)
Faste treningstider onsdager kl. 17:30-18:20, lørdager 12:00-12:50 
Kontakt; Merete Alhaug, merete.alhaug@bonnier.no   948 32 630

Jutul serielag 2009-U9 (3.klasse barn)
Faste treningstider onsdager kl. 17:30-18:20, lørdager 09:30-10:50, skøyteteknikk mandager kl. 18:00-19:20
Kontakt; Kenneth Strömberg, stromberg.kenny@gmail.com   948 32 630

Jutul serielag 2008-U10 (4.klasse barn)
Faste treningstider torsdager kl. 17:30-18:20, lørdager 09:30-10:50, skøyteteknikk mandager kl. 18:00-19:20
Kontakt; Shiraz Rafiqi, shiraz.rafiqi@gmail.com   980 11 980



Adresse: Bærum Ishall, Hauger Skolevei 5 på Rud 


