
November - desember 2019 
Invitasjon til felles RFIK aktiviteter 

 

Alltid oppdatert: http://ringerikefik.no/stevner-og-aktiviteter  

 

Spørsmål? Kontakt Nickolass på 40043101 eller send mail til info@ringerikefik.no 

Alle RFIK kontaktpersoner finner du her: http://ringerikefik.no/kontakt/  

https://www.facebook.com/groups/ringerikefriidrettsklubb/  

Felles lørdagstreninger, sesongavslutning og julestevner 

Lørdag 9/11: Fellestrening i Bærum Idrettspark - møte i kafeen kl. 11.45. For 10 år og opp. Felles lunsj. 
Lørdag 16/11: Fellestrening i Søndre Land Hallen, kl. 12, med Søndre Land Friidrett. For 11 år og opp. Felles lunsj. 
Mandag 18/11: Sesongavslutning på Statens Kartverk, i kantinen (trening utgår, se mer nedenfor). 
Lørdag 30/11: Julestevne i Bærum Idrettspark, fra 10 år og opp.  
Lørdag 7/12: Låvefest i Nes Arena, fra 6-9 år og opp. Her blir det stafett hvis nok blir med! 
Lørdag 14/12: Fellestrening kl. 12-15 med lunsj etterpå (sted ikke besluttet). 

Oppdaterte treningstider  

Rekruttene trener mandag 17.00 -18.00. 
Alle møter opp klar til å jogge ute presis klokken 17.00 medmindre det gis beskjed om annet på Facebook. Det er tre 
rekrutt trenere, Vilde, Maren og Marcus. De rekrutt trenere som er der kl. 17.00 vil ta rekruttene ut. 
 
Eldste gruppe trener nå mandag 17.30 - 19.30 og onsdag 18.00 - 20.00. 
Oppmøte og klar til oppvarming med sko på fra start. De som ikke løper ute har selv ansvar for oppvarming inne. 
Oppvarmingsrutine: Jogg 8-10 min, dynamisk tøying, lett styrke/oppvarming for hele kroppen, 10 X drills, 5 x stig-
ningsløp. 
 
Kasttrening 
Trener Terje har tilbudt seg å ta kast trening fast på fredager og mandager (17.00-18.30). Så kom på trening og gi 
beskjed, eller ring Terje på tlf. for en avtale. 
 
Fredagstrening kl. 17-19 etter avtale  
Foregår bare etter avtale med trener og bare hvis det er minst to som har gitt beskjed onsdag, fordi det skal være 
moro. Dess flere dess mer moro for de som liker å trene mye. Det blir teknisk løpstrening, hekktrening og styrke i 
tillegg til kasttrening på fredager hvis oppmøte. Vi har tre trenere som gjerne vil møte opp, men ikke til en tom hall. 
 
Fokus på rutiner – hjelp både barn og trenere med å få mer tid til moro.  
Møt opp klar til oppvarming ved treningsstart og sørg for at mobilen alltid er i vesken under trening. 
Snakk litt med ditt barn hjemme og spør hva de tenker om det. Hvis ditt barn ikke selv klarer å bli klar til trening på 
de tidspunktet som er avsatt så håper vi at du som foresatt kan hjelpe ditt barn til å bli klar. Vi kommer til å snakke 
med både yngste og eldste gruppe om felles regler for treningstiden vi har sammen. Dette er viktig. 
 
Sesongavslutningen 18/11 på Kartverket 
Er for alle medlemmer med familie, med noen faste ritualer, utdeling av Tyrving poeng, årets RFIKere, trekamp resul-
tater og årets beste resultater, samt kake, saft og kaffe som vi håper alle kan bidra med å sørge for det blir nok av. 
Ikke treningsklær den dagen. Lurer du på noe eller kan ta med kake så legg igjen en beskjed i Facebook gruppa vår. 
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