Åpen dag ved WANG Toppidrett Hamar 19. oktober 2017
WANG Toppidrett Hamar ønsker deg som er født i 2002, velkommen til Åpen dag torsdag 19.
oktober. Der vil du få delta i trening med våre dyktige sportssjefer og trenere på ett av byens flotte
treningsanlegg. Du vil også få besøke vårt skolebygg og få nyttig informasjon om skole- og
treningshverdagen ved WANG Toppidrett på Hamar. Foresatte ønskes også velkommen til
informasjonsdelen.
Programmet for dagen er som følger:
1715

1730-1830
1900-1930
1930-2100

Fremmøte på treningsarenaen
 Fotball på Briskeby
 Håndball i Boligpartner arena
 Ishockey i Storhamar ishall (NB! Ishockey møter kl. 1620 og trener kl. 1700)
 Langrenn ved Vikingskipet
 Skøyter i Vikingskipet
 Svømming i Ankerskogen
Trening
Mat på Iskroa (i Storhamar ishall)
Informasjon
 Skole- og skolefaglig informasjon
 Informasjon fra idrettene ved sportssjefene

For at vi skal kunne ta imot deg på en best mulig måte, ønsker vi at du gir beskjed til oss om du
kommer. Send navn, kontaktinformasjon (mobil/e-postadresse) og idrett til Torbjørn Orskaug:
torbjorn.orskaug@wang.no. innen fredag 13. oktober. Praktiske spørsmål kan også rettes til Torbjørn
per e-post eller på tlf. 900 80 143.
Har du idrettsfaglige spørsmål, kan de rettes direkte til våre sportssjefer:
Fotball:
Håndball, gutter:
Håndball, jenter:
Ishockey:
Langrenn:
Skøyter:
Svømming:
Basis:

Christopher Twiddy
Raymond Hamar
Eirik Haugdal
Mads Hansen
Tommy Olsen
Eskil Ervik
Øyvind Røsland
Øyvind Røsland

970 73 958
993 59 732
958 16 893
920 22 927
970 95796
948 40 009
930 87 167

christopher.twiddy@wang.no
raymond.hamar@wang.no
eirik.haugdal@wang.no
mads.hansen@wang.no
tommy.olsen@wang.no
eskil.ervik@wang.no
oyvind.rosland@wang.no

Til akkurat DEG: Vi håper at du vil ta turen til oss torsdag 19. oktober! WANG Toppidrett Hamar er
stolt av sitt utviklingsmiljø, og det ønsker vi at du skal få høre mer om. Kanskje blir du en positiv
bidragsyter i dette fine miljøet allerede neste skoleår?
Vi ser frem til å møte deg!

Sportslig hilsen
WANG Toppidrett Hamar
Eskil Ervik
Rektor

Torbjørn Orskaug
Toppidrettssjef

