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Tredje bok om vennegjengen i de veldig grønne fotballdraktene. Froskene har driblet seg fram til
treningsleiren og nå skal de virkelig få anledning finpussing av både ballfølelse og teknikk -- og kanskje bli
enda bedre kjent med hverandre. Hvem kunne ane at Ola og Limbo har så forskjellig oppfatning av vann, og at
Rebekka virkelig kan hvis hun vil?Følg den humørfylte gjengen med 9-åringer: Ola, laglederen som blør for
drakta. Limbo, som alltid har en lang tå på ballen.
Sebastian, en farlig fyr på dødball. Tim som spiller godt på alle deler av banen, og tvillingen hans, Thea, som
er god i angrep. Viggo har nok best dribleteknikk og Mette er knallhard i dueller. Også Rebekka, da, som er
mest opptatt av hest.
Bjørn Ingvaldsen er en prisvinnende mester innen situasjonskomikk for barn og har blant annet skrevet bøkene
om Espen Herbert, Elias og Brødrene Brun.Tøffe og morsomme illustrasjoner av Odd Henning Skyllingstad.
Neste bok heter KlubbenMer å lese. Gode bøker. Lett å lese videre. Fra 8 år.
Marina og Robert blir begge ansatt som nye trenere i klubben vår. Flekkerøy Cykleklubb startet som en
sykkelgruppe allerede i 2005. Da var vi 5 – 6 sykkelinteresserte kamerater som begynte å trene sammen. 52
dager før sesongåpningen er Brann-trener Lars Arne Nilsen rolig og tilfreds med tingenes tilstand.

Fjellmaraton 3. juni 2017. Det var strålende vær på Valdresflya under årets Fjellmaraton, og gode resultater
for deltagerne… Gjennom den daglige treningen skal utøverne tilegne seg grunnleggende fysiske og tekniske
ferdigheter som skal danne basis for en senere toppidrettskarriere. WANG Toppidrett Oslo Hansteensgate 8,
0253 Oslo Tlf: 22 12 97 00 Send oss e-post WANG Toppidrett Hamar Kornsilovegen 54, 2316 Hamar Tlf:
948 40 009 Sted: Tønsberg karateklubbs dojo på Ringshaug Barneskoles gymsal. Dato: 8. Juni. Oppmøte fra
kl 17:30 for registrering. Graderingen starter kl 18:00 Helge hørte prosjektilene slå inn i metallet rundt ham.
Pling, pling, pling. – Vi var 12 krigere som var stuet sammen inne i et pansret kjøretøy. En av våre kjæreste
barne- og ungdomsforfattere med et forfatterskap med stort spenn. Han har blant annet arbeidet ved
Arkeologisk museum i Stavanger, og som. Filmklippene viser svømmejentene i sin vanlige basistrening under
treningsleiren i Flagstaff. Jentene trener 15-60 min basistrening før hver svømmeøkt, hvor.

