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Aktiv Idrett
Aktiv Idrett 2008 fikk i år 6 lag meldt på, også jente lag hadde meldt seg på. Utrolig flott
at jentene også ønsker å spille mott guttene, og de ga også alt de kunne for å vise hvem
de var.

OPPDATERT: 11.APR.2008 14:07 -  PUBLISERT: 11.APR.2008 14:07

  

Under tuneringen ble det også alltid noen som er uenige, men musikken og

turneringen gikk utrolig greit. Bra vakthold og dommere som var positive og

humøret på plass da er det kjekt å arrangere turnering. Under turneringen

var det musikk og salg av mat og drikke i kiosken hvor Hundvågs Håndballs

jenter 13 spillere hadde stilt opp. Mye bedre system i årets Aktiv Idrett hvor

det ble finale kamp mellom Lunde Dream Team og Toska FC. Hvor Lunde

gjengen sto på og ga alt. Men Toska FC var litt bedre og stakk av med seieren

i Aktiv Idrett 2008. Toska FC hadde også banens beste spiller som ble Daniel

Kvernstrøm som storspilte og var både spiss og hadde mange pasninger med

høy klasse. Alle lagene fikk medaljer og vinner laget fikk diplom,

drikkeflaske og t-skjorter.

Ønsker å takke Hundvåg fotball for hjelpen og ikke minst sponsorer og store

muligheter for Aktiv Idrett til høsten igjen.

www.aktiv-idrett.no for flere bilder og video fra turneringen.

Mvh Henrik Torjussen
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SISTE FRA LOKALT

Bryter du vanningsforbudet? Da
bør du vite dette

Bilder fra Vågen - mens vi venter
på Gladmat

Fastleger kan teste for ny
kjønnssykdom

Skogbrannen i Sirdal: – Ingen
flammer lenger

Hva er riktig rekkefølge? Nordmenn mer kresne ved
hyttekjøp enn egen bolig
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