
 

 

 

STRÖMSNÄS-TRARYDS IDROTTSSKOLA 2023 
Anmälningsblankett/QR kod för anmälan på baksidan! 

 
Varför en Idrottsskola? 
Samtliga föreningar är överens om att idrott  
för barn ska innehålla mycket lek, omväxlande, 
rolig och allsidig träning. 

 

Strömsnäsbruks – Traryds idrottsskola 
är ett resultat av debatten kring barn- och ungdomsidrottens  
inriktning och utformning. 
 
Debatten har bland annat gällt ungdomsträningens mål, riskerna  
med tidig specialisering, utslagning inom idrotten och  
idrottens sociala roll. 

 
Har som syfte att ge alla barn en möjlighet att lära sig  
idrotta och få pröva på olika idrotter. 
 

Föreningar som är med i idrottsskolan 2023 

Strömsnäsbruk 
Strömsnäsbruks Gymnastikklubb, Strömsnäsbruks Skytteförening, Markaryds Bowlingklubb,  
SK Graal, SFK Bottennappet, Markaryds Bordtennisklubb, Skol IF – Strömsnässkolan, Markaryds 
Badmintonklubb, Wittsjö Golfklubb, Markaryds Schackklubb med flera 

 

Markaryd 
Markaryds Bordtennisklubb, Markaryds Badmintonklubb, Markaryds Bowlingklubb, Markaryds Bibliotek, 
Markaryds Friluftsklubb, Markaryds IF, Sunnerbo Dam, Markaryds Gymnastikförening, Wittsjö 
Golfklubb, Markaryds Simsällskap, Markaryds Ryttarförening, Markaryds Schackklubb med flera. 
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STRÖMSNÄS-TRARYDS IDROTTSSKOLA 
Markaryds kommun, Kultur och fritid 
Krister Edvardsson  
Box 74 
285 22 MARKARYD 
 

 



 

 
Vem kan vara med? 
Idrottsskolan 2023 vänder sig till alla flickor och pojkar i årskurs 1 som bor i Strömsnäsbruks 
rektorsområde. Alla som anmäler sig är garanterad plats.                                                             

 

Vilka aktiviteter? 
I idrottsskolan tränar man inte någon speciell idrottsgren. Du kommer att få stifta bekantskap med bland 
annat gymnastik, olika bollspel, friluftsliv och skytte. 

 

Två terminer 
Idrottsskolan erbjuds på vårterminen, för elever i årskurs 1 och fortsätter på höstterminen, när eleverna 
går i årskurs 2. 

 

Hur ofta? 
Idrottsskolan träffas 1 gång per vecka och pågår oftast 1 timme.  
Första träffen är i vecka 9 och då står Strömsnäsbruks Gymnastikklubb som värd och ni kommer få prova 
på gymnastik under de första tre veckorna. 
Vi kommer att vara på olika anläggningar i Strömsnäsbruk, Traryd och Markaryd. 

 
Idrottsskolan träffas 1 gång per vecka och pågår oftast 1 timme.  

 

Schema kommer att skickas hem till alla anmälda barn, omkring vecka 7 
 

Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften till Idrottsskolan är 100: -/år. Avgiften betalas vid första träffen.  
I avgiften ingår även t-shirt, diplom samt fika vid ett avslutningstillfälle. 
 

 

Frågor? 
Har Du eller dina föräldrar några frågor om Idrottsskolan, 

ring gärna ledningsgruppen. 

Krister Edvardsson, kommunal samordnare  
krister.edvardsson@markaryd.se eller tel. 0433 - 720 53 

Annette Larsen, tel. 073-614 51 47 

 

 

 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT till STRÖMSNÄS-TRARYDS IDROTTSSKOLA 
(Texta tydligt) 

Namn:............................................................................................................. 

 

Skola:……………………………………Klass: ................................................... 
 

Adress:…………………………………..Postnr/ort:…………………………… 

 

Mail:………………………………………………………………………………. 
 

Du kan även skanna QR koden för att anmäla ditt/dina barn! 

eller maila krister.edvardsson@markaryd.se 
 

Anmälan skall vara inkommen senast onsdagen 8 februari - 2023. 
 

 

mailto:krister.edvardsson@markaryd.se
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