
  
 
Mottoet og øverste mål for Idrettslaget Holeværingen er Idrettsglede for alle. Våre verdier er tuftet 
på nettopp dette; Med Idrettsglede, Fellesskap, Helse og Respekt ønsker vi å nå hele befolkningen i 
Hole med et tilbud om aktivitet.  
 

Informasjonsmøte fotball 6-åringer 

Tirsdag 15.juni kl. 18 

Svendsrud idrettsanlegg 

 
Holeværingen tilbyr fotball for jenter og gutter fra de begynner på skolen. På møtet 

informerer vi om hvordan vi driver fotballen i Holeværingen. Dere får møte sportslig 

utvalg, og vi setter opp treningstider for høsten 2021. 

 

Har du spørsmål, eller er forhindret fra å komme, ta gjerne kontakt med Live Dokka 

live.dokka@live.no eller telefon 414 53 504 

 

Holeværingen tilbyr flere idretter når barna begynner på skolen, med fotball, håndball, langrenn og 

innebandy. For barneidretten har Holeværingen delt inn i sommer- og vinteridretter, med aktivitet i 

den sesongen idretten tilhører; fotball (og friidrett) på sommer, og håndball, langrenn og innebandy 

på vinteren, og vi med det legger vi til rette for at barna skal kunne delta på flere idretter. 

 

Alle skal med 
Vi vet at det er mennesker som står utenfor idrettslaget og idretten på grunn av kostanden med å 
drive idrett. Slik skal det ikke være. Idretten i Hole skal være tilgjengelig for alle som ønsker det. 
Derfor har Idrettslaget opprettet ordningen Alle skal med, i samarbeid med sponsorer og 
støttespillere.   

Alle skal med kan bidra med støtte til treningsavgift, nødvendig utstyr samt egenandel til deltagelse 
på samlinger, cuper og reiser. Ordningen skal være ubyråkratisk og med lav dokumentasjonsplikt. 
Våre lagledere og trenere, ansatte i skole og barnehage samt NAV ser behovet. Vi velger tillitt, og 
stoler på at dette er gode nok rutiner for å prioritere og innstille.   

På nettsiden https://alleskalmed.ilh.no finner du det meste du trenger av informasjon. Har du 
språkutfordringer, har vi også kontaktpersoner i kommunen som kan bistå deg med dette. Ønsker du 
snakke med noen, kan du også kontakt ansvarlig styremedlem Jørgen Moe på e-post 
jorg1.moe@gmail.com eller telefon 930 33 907 
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