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LEDER

Velkommen som medlem
i Lørenskog IF.
Vi er glade for å få deg med i vår flotte fotballfamilie. Klubben vår
ble stiftet 17. april 1929 og fikk navnet Lørenskog Idrettsforening
etter en sammenslåing av de to klubbene Ski & Ballklubben
Lørenskogkameratene og Solheim Idrettsforening. Lørenskog IF er
i dag en av Norges største fotballklubber med om lag 1000 aktive
spillere.
Denne publikasjonen er ment for å gi deg som medlem og dine
foresatte en innføring til klubben. Hvordan klubben er organisert og
hvordan vi arbeider, våre aktivitetstilbud, våre verdier og hva som
forventes av våre spillere og deres foresatte. På lorenskogif.no finner
du i tillegg «Klubbhåndboken” og mye annet relevant om Lørenskog IF.
Vi håper du vil trives i Lørenskog IF og at det blir mange år med
fotballglede og læring for livet!
Mvh. Styret i Lørenskog IF

Kontaktinformasjon:
E-post: kontakt@lorenskogif.no
Hjemmeside: lorenskogif.no
Telefon: 67 90 01 08
Administrasjonenes åpningstider: kl. 09-15 mandag til fredag.
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Fotballglede
og læring for livet
Lørenskog IF ønsker å være noe mer enn bare en fotballklubb. Vi
ønsker å gi våre medlemmer og deres foresatte fotballglede
som er noe mer enn bare fotball. Vi ønsker samhold
og vennskap som varer livet ut. Vi ønsker at våre
medlemmer skal lære noe som vil forme
spilleren som menneske.
Vårt verdigrunnlag er:
Samhold
Samhold betyr at vi står
sammen med en sterk
klubbkultur.
Ansvarlig
Ansvarlighet skaper et godt
omdømme både internt og
overfor lokalsamfunnet.
Inkluderende
Verdiene gir oss retning i daglig samhandling, kommer
til utrykk i beslutninger som tas, og danner grunnlag
for den måten vi møter hverandre, lokalsamfunnet og
omverdenen på.

Foto: Petter Holterhuset
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Infection control rules in your language
- Sick? Stay home.
- Keep your distance - 1 metre.
- Wash your hands before and
after every workout.
- Use your own water bottle.
- Disinfect equipment before and after
every workout.
- Sports are part of the collective effort
– STOP the spread of Coronavirus!

- Jesteś chory? Pozostań w domu.
- Zachowaj odległość - 1 metr.
- Umyj ręce przed i po treningu.
- Korzystaj z własnego bidonu.
- Umyj wspólne urządzenia przed i po
treningu.
- Sportowcy solidarni w walce z
koronawirusem - STOP zakażeniom!
- Ma jirran tahay? Guriga joog.
- Dadka u jirso masaafo dhan - 1 mitir.
- Gacmaha dhaqo jimicsiga ka hor iyo kaddib ba.
- Dhaladaada biyaha ku cab.
- Qalabka la wadaago nadiifi jimicsiga ka hor iyo kaddib ba.
- Ciyaaruhu iskaa-wax-u-qabsashada ayay ka qaybqaadanayaan
– JOOJI is-qaadsiinta koroonaha!
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KVALITETLSU-BB
K

Lørenskog IF
er en kvalitetsklubb
NFFs kvalitetsklubbprosjekt er et system som er retningsgivende
for utviklingsarbeid i fotballklubbene i Norge.
Lørenskog IF ble tatt opp i prosjektet til Akershus Fotballkrets 26.
mars 2015. Dette ble starten på veien mot sertifisering og Lørenskog
IF ble godkjent kvalitetsklubb nivå 1 våren 2016 og nivå 2 høsten 2020.
Arbeidet som kvalitetsklubb har fokus innenfor fire hovedområder.
Noen av hovedkriteriene:
• Aktivitet. Herunder sportsplan, rekrutteringsplan, treneransvarlige.
• Organisasjon. Herunder økonomistyring, rollebeskrivelser, klubbhåndbok, dommerkoordinator.
• Kompetanse. Herunder leder- og trenerkompetanse.
• Samfunn og verdiarbeid. Herunder definerte verdier, trygge
rammer, politiattester, retningslinjer for barne- og ungdomsfotball,
gjennomføring av hjemmekampen.
Foto: Tom Kluge
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Antidoping gjelder for alle som er en del av idretten og dette er
noe Lørenskog IF prioriterer. Antidopingarbeidet omhandler ikke
bare de tradisjonelle prestasjonsfremmende medikamentene, men
også kosttilskudd.
5 ting du bør vite om doping:
1. Alle kan bli testet
Antidoping Norge gjennomfører
dopingkontroller i alle idretter
og på alle nivåer.
2. Må ikke fremme prestasjon
For at et stoff eller metode skal
havne på dopinglisten, vurderes
følgende:
A: Om det fremmer prestasjon
I SAMARBEID MED
ANTIDOPINGNORGE
B: Om det skader helsa
C: Om det skader idrettens omdømme
3. Ha kontroll på medisinbruk
Det er fullt mulig å drive idrett selv om du har behov for medisiner.
Undersøk om medisinene står på dopinglisten. Dette gjør du på
Antidoping Norge sine hjemmesider. Står de på dopinglisten må du
søke medisinsk fritak.
4. Vær varsom med kosttilskudd
Ofte er det mangelfull innholdsfortegnelse i kosttilskudd og på
den måten få i deg stoffer som er ulovlig. Skjer dette så er det ditt
ansvar.
5. Tenk på konsekvensene
Blir du dømt i en dopingsak så kan du risikere å bli utestengt i all
idrett i inntil 4 år. I tillegg kan dopingbruk gi psykiske, fysiske og
sosiale skadevirkninger. Noen dopingmidler er også straffbart å
bruke i henhold til norsk lov.
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YNGRES NG
I
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Yngres avdeling
Yngres avdeling organiserer spillere i aldren 6 til 12 år. Det er
normalt ca. 80 spillere fordelt på 6-7 lag i hver årgang.
Yngres avdeling organiserer ca. 60 % av alle medlemmene i klubben.
Når spillerne blir eldre slås lagene sammen slik at årgangene kan stille
lag i de forskjellige seriene.
Det er ansatt en egen trenerveileder for yngres avdeling. Trener
veilederen hjelper trenerne på de respektive lagene med øvelser og
annet relevant i treningshverdagen. Alle trenere i yngres avdeling er
foresatte og deltar frivillig. Frivilligheten er helt avgjørende for yngres
avdeling.
De respektive årgangene deltar i følgende seriespill:
6-7 år:
3v3
8-9 år:
5v5
10-11 år: 7v7
12-13 år: 9v9
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Lørenskog IF og Erkeengler har inngått samarbeid for å bidra til å
bedre barn og unge sine levekår i Lørenskog kommune. Lørenskog
IF er kommunens største klubb og en viktig arena for barn og
unge. Vi er stolte av å ha Erkeenglene på vårt lag, og at vi kan
støtte opp om det viktige arbeidet Erkeenglene utfører for lokalsamfunnet.
«Erkeengler» er en ideell stiftelse. Den ble
etablert etter at to små barn, Mikael (7) og
Gabriel (1), brått ble revet bort i Lørenskog
den 19. juli 2020. Barnas far, familie og en
nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen
skal hedre guttene og gi dem evig liv
gjennom bidrag til nærmiljøet.
Formålet er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i
Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter.
Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å
støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for
barn fra lavtlønnede familier.
Stiftelsen vil ta sikte på å gjennomføre prosjekter i hele landet, men
det er naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i starten gitt
barnas tilhørighet til disse to kommunene.
Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter
igjen med. Men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn, og helsefremmende tiltak for andre barn, er en trøst.
Minnefondet har fått en pangstart, og har etter avtale med Lørenskog
og Rælingen kommune igangsatt prosessen med å bygge tre minnesmerker til guttene.
Les mer: erkeengler.no
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DOMMERE
R
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Dommere
Ingen kamp uten dommere. Vi har
derfor stort fokus på å ha mange og
gode dommere. Dommere til barne
fotballen rekrutteres blant våre spillere allerede fra 13-årsalder,
med spesielt fokus på å rekruttere jentedommere.
Målet er å være største klubb på dommere i NFF Akershus f otballkrets.
Nøkkelen er tett og god oppfølging og dette arbeidet ledes av d
 edikerte
dommeransvarlige. I 2019 ble Lørenskog IF kåret til «Årets dommerklubb» i NFF Akershus. Ønsker du å bli dommer tar du kontakt med
administrasjonen.

Utstyr
Lørenskog IF har avtale med Umbro og Comet sport Lillestrøm om
levering av utstyr til klubben. Gjennom en tydelig profil ønsker vi å
lage en solid klubbkultur.
Utstyret vi ikler oss og spiller med er et meget viktig verktøy på veien
mot dette målet. Klubben har egne utstyrsansvarlige som gjør innkjøp og bistår lagene. Gjennom avtalen med Comet sport har klubben
vedtatt at alle spillere fra 6-16 år årlig belastes for et verdikort. Dette
verdikortet kan igjen innløses i utstyr fra Comet sport Lillestrøm.
Verdikortet kan benyttes på alt utstyr i butikken, men vi anbefaler at
lagene kjøper inn felles utstyr slik at vi fremstår likt. Dette vil igjen
skape sterkere lag- og klubbtilhørighet.
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Jentefotball
Lørenskog IF ønsker å ha en stor og aktiv jente- og d
 amegruppe og
på sikt bli distriktets største jenteklubb.
Det er imidlertid utfordrende å få mange nok jenter til å spille fotball
over tid. Dette skyldes blant annet et stort tilbud av typiske «jente
idretter» som håndball, dans, turn og cheerleading. Dette stiller
større krav til oss som klubb for å tiltrekke oss disse medlemmene.
Lørenskog IF gjør flere tiltak for å være attraktive, som; Jente
fotballens dag, egen rekrutteringsansvarlig, egen jenteansvarlig og
felles jentetreninger.

Ungdomsavdelingen
Fra året spilleren fyller 13 år og frem til 19 år organiseres
medlemmene i ungdomsavdelingen. 13-åringene spiller 9v9
og fra 14 år b
 egynner den klassiske 11’er fotballen.
Vår målsetting er at alle hovedtrenerne i ungdomsfotballen skal være
kvalifiserte trenere med god trenerutdannelse. Foresatte utfører
oppgavene som lagleder, materialforvalter og assistenttrenere.
Lagene er mer klubbdrevet, hvor det stilles krav til den enkelte spiller
om oppmøte, treningsiver osv. Ungdomsavdelingen har også en egen
trenerveileder i tillegg til en utviklingsansvarlig.
I ungdomsfotballen deles lagene opp etter nivå og interesse hos de
enkelte spillerne. Normalt har vi 4 nivåer i de respektive årsklassene,
samt et «funlag» for de som kun ønsker å spille fotball for å ha det
gøy og ha et sosialt samlingspunkt.
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LIF-Akademiet ble startet opp i 2012. Målet med akademiet er
å gi gutter og jenter i alderen 6-12 år et ekstra treningstilbud
inntil 4 ganger i uken. Akademiet har eksterne og godt utdannede
trenere, som skal bidra til å forsterke klubbens tilbud til disse
alderstrinnene.
LIF-Akademiet gjennomfører
sine treninger mandag til fredag
og følger kommunens skolerute
gjennom året når det gjelder
åpningstider.
LIF-Akademiet har maks 30
plasser pr. aldersgruppe og har
som hovedmålsetting å lære bort
fotball i den hensikt å utvikle
fotballspillere. Akademiet retter
seg derfor mot de barna som
ønsker å bli flinkere til å spille
fotball og er ikke å forveksle med
et SFO-tilbud. Spillere fra andre
klubber enn LIF kan også delta
på LIF-Akademiet.
12 Lørenskog IF - Klubben vår

På LIF-Akademiet jobber vi etter
en «mestringspedagogikk»
som gjør at vi balanserer det
spillerene får til, med det de ikke
får til, for å sikre at læring og utvikling skjer. Dvs. får spillerene til
mye gjør vi ting vanskeligere - og
får de til lite gjør vi ting lettere.
Gjennom vår utviklingsplan og
øvelsesutvalget vi benytter –
kombinert med profesjonelle
trenere med lang erfaring – ser vi
at barna får u
 tvikling over tid, at
de lærer og erfarer at «øvelse gjør
mester» - og at det er morsomt å
spille fotball sammen med andre.

kog IF!
Følg Lørens
.no
Lorenskogif

A-LAGETAMER
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A-laget
A-laget i Lørenskog IF er spydspissen i klubben. Det er viktig
å ha et A-lag for å ha en god
ungdomsavdeling, som igjen vil
gi en god barneavdeling.
Alt henger sammen i klubben og
vi alle er avhengig av hverandre.
Ca. 12-15 % av det den enkelte
betaler i kontingenter og a
 vgifter
går til drift av A-laget og vår satsning i «toppen». Et A-lag skal være en
god ambassadør for klubben og kommunen.
På sikt ønsker vi at våre A-lag rykker opp i seriesystemet. Vår langsiktige
ambisjon er å være på nest øverst divisjon for både damer og herrer.
Dette skal vi klare uten at det skal påvirke kontingenter, basert på
utvikling av egne spillere, lokalt næringsliv og andre inntektskilder.
Det arbeides også for at Lørenskog IF skal få en stabil og stor supporter
klubb. For å klare dette må A-lagene selvsagt gjøre seg fortjent til den
respekten. Vi håper imidlertid at du som er foresatt tar med barna,
og gjerne naboen, for å se våre A-lag i kamp på Rolvsrud stadion. På
den måten støtter du opp om klubbens utvikling og bidrar til at vi kan
ivareta et trygt og sunt oppvekstmiljø for barn og unge. Kanskje er det
din datter eller sønn som spiller for A-laget i fremtiden.
Senior
I tillegg til våre A-lag ønsker vi også lag i lavere divisjoner som spiller for
å ha det gøy. Det anses viktig at k lubben kan gi et tilbud til alle uansett
alder og nivå.
Lørenskog IF - Klubben vår 13
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Spillere
Som spiller i Lørenskog IF forventes det at man er et forbilde for
andre og en god ambassadør for klubben.
1. Ta vare på dine medspillere, og inkluder nye lagkamerater.
Det forventes ikke at alle er bestevenner, men at vi alle er venner.
2. Skap god lagånd og gode holdninger på banen, ved å spille og trene
med godt humør.
3. Respekter trenere, lagledere, medspillere, motspillere, dommere og
publikum.
4. Ikke kjeft på dommere, medspillere eller motspillere. Vær positiv og
jobb med dine egne holdninger.
5. Hjelp spillere ved skade, også motspillere.
6. Vi filmer ikke eller spiller stygt. Vi sier unnskyld når vi ved uhell
skader andre.
7. Si i fra når noe er feil, urettferdig, eller ikke er Fair Play.

HUSK
– Du er Lørenskog IFs
ansikt utad.
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Foto: Knut Erik Johansen

Orden og oppførsel
Lørenskog IF sine medlemer skal fremstå som gode ambassadører
for klubben og kommunen. En god ambassadør utviser gode
holdninger og praktiserer god folkeskikk. Det vil feks. si at:
• Vi mobber ikke, men forsvarer de som blir mobbet.
• Vi inkluderer alle.
• Vi gir beskjed dersom vi ser noen som ikke har det bra.
• Vi rydder generelt etter oss, i egne garderober og når vi er gjester
hos andre klubber.
• Vi kaster ikke søppel på bakken, men benytter søppelkasser.
• Vi rydder også søppel som andre har kastet.
• Vi bedriver ikke hærverk.
• Vi tar godt vare på stadionanlegget og utstyret vårt.
• Vi leker ikke med ball og vann i garderobene.
• Vi gir beskjed hvis vi ser noe som ikke er bra.
• Vi lever etter Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man
skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»
Lørenskog IF - Klubben vår 15

FAIR PLAYG LAGLEDERE
RE O
TRENE

Trenere og lagledere
Som trener og leder i Lørenskog IF har du ansvar for at treninger
og spillet utøves i den rette Fair Play-ånd.
Du har ansvaret for at laget hilser før og etter kamp og påser at
det er en kampvert på alle hjemmekamper. Du skal bidra til god
stemning under trening og kamp.
1. Ha kjennskap til regler og retningslinjer. Sørg for at disse blir fulgt.
2. Vær et forbilde for spillere og supportere.
3. Sørg for at laget følger klubbens verdier og Fair Play.
4. Ta ansvar og snakk til personer som utviser uønsket oppførsel
på og utenfor banen.

Foto: Tom Kluge
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Tre veldig gode
grunner til å spare!
Opprett konto, spar penger og vinn
50.000kr til deg og en ideell organisasjon!
Se hvordan på www.lillestrombanken.no
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ETT
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Foresatte
Foresatte er en viktig ressurs for spillere, lagene og klubben. Det
forventes at alle bidrar til trivsel og Fair Play. Din interesse som
støttespiller og supporter er med å gi idretten gode og trygge
rammer, på og utenfor banen.

Foto: Petter Holterhuset

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres
fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og
miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir
trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode
prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende
– da er du en god medspiller!

Det handler om respekt
– ikke sant?

kog IF!
Følg Lørens
.no
Lorenskogif

DUGNADD!
BLI ME

Dugnad
Lørenskog IF er en foreldredrevet klubb og er helt avhengig
av frivilligheten. Det forventes at foresatte deltar i klubbens
dugnader og tar på seg frivillige verv.
Frivillige verv i klubben kan være:
• Tillitsvalgt i klubbens hovedstyre.
• Deltakelse i ulike utvalg.
• Tillitsverv for lagene. Feks; trener,
lagleder, kasserer, etc.
• Ulike tidsavgrensede prosjekter.
Dugnader som alle foresatte må
forvente, kan være:
• Kioskvakter.
• Kampvert.
• Gjennomføring av turneringer
og cuper.
• Vedlikehold av anlegg.
• Salgsdugnader.
• Diverse annet.

Foto: Petter Holterhuset

Felles for dugnadsarbeidet er det sosiale aspektet. Deltar du som
er foresatt aktivt i dugnadsarbeidet blir du automatisk en del av vår
store familie. Vi garanterer at du kan utvide vennekretsen og knytte
nye kontakter over hele Lørenskog. Vit at det kan være praktisk med
et stort foreldrenettverk i en kommune under stor utvikling der ditt
barn skal vokse opp!
Delta - er vår oppfordring til alle foresatte!

Lørenskog IF - Klubben vår 19

KAMPVERATVER
OPPG

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget
har en vert som tar imot gjester. En kampvert
skal ha en tydelig og respektert rolle under
kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til
en god ramme rundt kampen, preget av
Fair Play. Kampverten har på gul kampvertvest. Alle klubbens lag skal ha en kampvertvest. Denne kan rekvireres hos
administrasjonen.
Før kampen skal kampverten:
• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
• Ønske begge lag og dommer velkommen.
• Oppfordre tilskuere til å stå på motsatt side
av lagene og godt utenfor sidelinjen.
•B
 istå hjemmelagets trener i å avholde Fair Play-møtet.
• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen før kampstart.
• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er,
og ha telefon for å kunne ringe 113 om nødvendig.
Under kampen:
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot
Foto: Tom Kluge
dommer er innen rimelighetens grenser.
• Prate med dommer i pausen.
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foresatte, og ta kontakt
dersom det går over streken.
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter bak sidelinjen.
• Oppfordre til positivitet fra trenere og lagledere,
både mot spillere og dommere.
Etter kampen:
• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen.
• Takke begge lag og dommer for kampen.
• Rydde rundt banen etter kampslutt.
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La oss hjelpe deg!
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3 tiår...
Vi har gjort bedrifter og merkevarer synlige med
kommunikasjon og markedsmateriell siden 1990.
Vi hjelper deg gjerne med å få frem ditt budskap.
- Digitale flater og trykte medier.

Strate
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LIF!

Designo Reklame AS
Torvgata 6, 2000 Lillestrøm | 63 80 55 60 | firma@designo.no | www.designo.no
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E-SPORT

Lørenskog IF E-sport er et tilbud til alle medlemmer i Lørenskog
IF, spesielt gutter og jenter fra fylte 13 år. Tanken bak satsningen
er å beholde ungdommen i organisert idrett lengre. I tillegg til
Lørenskog IF E-sport som først og fremst er til for bredden har vi
også Timber E-sport som deltar på nasjonale og internasjonale
turneringer.
Hvilke spill vi tilbyr er det
medlemmene som til enhver
tid styrer. I dette markedet
endres spill og spillemønster
ofte.
Lørenskog IF E-sport tilbyr
både organisert og uorganisert
trening i egne lokaler på Metrosenteret. Her har vi ca. 200
kvm. med 10 stk. PS4-maskiner
og 20 stk. gaming-PCer.
Mer infomasjon om Lørenskog
IF E-sport og Timber E-sports
finner du på; lorenskogif.no

Foto: Espen P. Gjester
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Lørenskog IF Samfunn
Lørenskog IF ønsker å være det viktigste samlingspunktet for alle i
Lørenskog kommune. Med denne målsettingen startet klubben opp
Lørenskog IF Samfunn i mai 2019. Ambisjonen er å lage et tilbud
også til personer og grupper som ikke tilhører i den vanlig A4-boksen.
Lørenskog IF Samfunn organiserer:
• Flyktningfotball.
• Gatelaget Aces High.
Dette er et tilbud for personer
Dette er et tilbud for flyktninger
med rus- og psykiske utordringer. og asylsøkere i kommunen.
• Street team.
• Jobbsjansen.
Dette er et tilbud for ungdom
I samarbeid med NAV får
fra utsatte ungdomsmiljøer i
arbeidsløse jobbtrening og hjelp
kommunen.
til å komme ut i arbeidslivet.
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Skadeforebygging
i Lørenskog IF
Lørenskog IF har et samarbeid med Arca Klinikk som fra januar
2020 vil levere skadeforebyggende tiltak for alle lag
i barne- og ungdomsavdelingen i Lørenskog IF.
Hvorfor fokus på skadeforebygging?
Som aktiv fotballspiller er man utsatt for både akutte skader og
belastningsskader.
• Akutte skader oppstår plutselig og kan knyttes til en bestemt
hendelse i forbindelse med trening eller kamp. En akutt skade kan
f.eks. være en ankelovertråkk.
• Belastningsskader oppstår over tid og kan ikke knyttes til en
bestemt hendelse. Årsaken er overbelastning, for eksempel hvis
spilleren er aktiv på flere lag og har for stor kamp- eller treningsbelastning over tid. Dette kan f.eks. føre til at det oppstår gradvis
smerter i lyske eller kneet.
Skadeforebyggende tiltak har vist å kunne halvere risikoen
for skader.
• Strukturert oppvarmingsprogram reduserer skader med 30-50 %.
• Regelmessig gjennomføring av utvalgte øvelser for kontroll, balanse,
stabilitet og styrke gir opp til 50 % redusert risiko for skader som
strekk i hamstring eller lyske, nye ankelovertråkk, fremre korsbåndskade o.l.
Skadeforebyggende trening har i tillegg til å redusere risiko for skade
vist å ha en prestasjonsfremmende effekt.
Mer info om skadeforebyggende tiltak kan du lese om på våre
hjemmesider; lorenskogif.no
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MED FOKUS PÅ SKADEFRI IDRETT
SKADEFOREBYGGENDE
KURS FOR TRENERE
SKADEFOREBYGGENDE
TRENINGER
KLINIKK PÅ ROLVSRUD

Book time her:
arcalorenskog.onlinebooq.net

Skadeforebyggende trening reduserer
inntil 50% av skadene.
Vi hjelper ditt lag å komme i gang.
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22 65 66 51 - post@arca.no - arca.no

cometsport.no - Tlf.: 63 10 40 81

Tlf.: 67 90 25 31
www.lorenskogror.no
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DEG TIL KAMP!

Last ned Kampreg-appen
gratis fra App Store.
Du kan også
registrere deg online,
scan QR-koden

KAMPREG.com
Enkel registrering av deltakere
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Kampreg.com er gratis å
benytte for klubber og lag for
å registrere deltakere. Støtte
Klubben
oss vår
i det videre arbeidet.

KAMPREG.com
Enkel registrering av deltakere

VI BYGGER

FREMTIDENS
KJØPESENTER

Vi holder
åpent i hele
byggeperioden
Senteret vil stå helt ferdig i 2023,
med flere delåpninger
underveis.

Nytt
P-hus åpner
nov. 2020

Etter ombyggingen kan vi tilby bla.:
• Utvidelse av kjøpesenter med
ca 40 nye butikker.
• Flere spisesteder, restauranter og kaféer.
• Treningssenter og aktivitetspark med bla.
trampolinepark, lekeland og Skyrider-zipline.
• Kontorer, helse og offentlige tjenestetilbud.
• Flerbrukshall og 550 nye boliger.

www.triaden.no
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Støtt oss med din grasrotandel
Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til
å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk
Tipping.
Hver gang du spiller går inntil 7 % av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger - uten at det går utover din innsats, premie eller
vinnersjanse. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Lørenskog idrettsforening.
Tusen takk for støtten!
Bli Grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings
kanaler eller ved å sende SMS ”Grasrotandelen 975434230” til 60000
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