INBJUDAN
2012-03-06

Vill du prova på issport?
Fritid för barn och ungdom med funktionsnedsättning.
En aktiv fritid skapar glädje, känsla av delaktighet och ger möjligheter att få vänner.
Nynäs Hockey tillsammans med Nynäshamns kommun vill gärna vara med och
sprida glädje genom att ge er möjlighet till issport på er fritid.
Våren knackar på dörren och issäsongen är visserligen på väg att ta slut men vi
skulle ändå vilja bjuda in till dialog och ge möjlighet att prova på att åka skridskor
och/eller Sit Skate för att till nästa säsong komma igång med en mer kontinuerlig
aktivitet.
Er föräldrar till barn och ungdom med funktionsnedsättning skulle vi vilja träffa
separat för att dels berätta vilka Nynäs Hockey är och vad vi tillsammans med
Nynäshamns kommun kan erbjuda men också höra oss för vad ni skulle vilja ha hjälp
med. Hur kan vi tillsammans ge barnen möjlighet att utöva issport i någon form?
Sedan vill vi givetvis ge barnen och ungdomarna chansen att prova på att ge sig ut
på isen och ha kul. Det gör vi vid ett annat tillfälle. Vi har tillgång till 3 st s.k. Sit
Skates och viss annan utrustning finns att låna som t.ex hjälm, skridskor (upp till
storlek 36) osv. För att befinna sig på isen, barn eller vuxen, är hjälm obligatorisk.
Dialogmöte
När:

torsdagen den 22/3 kl. 19:00

Var:

Ishallen, Nynäshamn i VIP-rummet (längst bort i cafeterian)

Vem: Föräldrar till barn och ungdom med funktionsnedsättning
Prova på issport
När:

söndagen den 25/3 kl. 08:30 – 09:50

Var:

Ishallen, Nynäshamn

Vem: Barn och ungdom med funktionsnedsättning
Frågor
Har du frågor om ”Issport för alla” är du välkommen att kontakta vår lagledare
Jan Söderlund, 070-919 7162, jan.soderlund@nhc.nu.
Välkommen till Nynäs Hockey i samarbete med Nynäshamns kommun!
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