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DGI Fodboldskole 2017

Så gi' den gas på DGIs fodboldskole - Uge 26

Vil du
udvikle dine
fodboldskills?



En uges fodboldskole, hvor du bliver

bedre med din fodbold.

DGI’s fodboldskole er:

- Aktiv ferie

- Masser af hygge med vennerne

- Nye fodboldfærdigheder

- Et væld af sjove oplevelser

- Udfordringer

I, som forældre, kan føle jer helt trygge

ved at tilmelde jeres barn på DGI’s

fodboldskole.

De dygtige og kvalificerede

trænere og hjælpetrænere står nemlig

klar til at give jeres barn en uforglemme-

lig uge i fodboldens tegn, mens I selv er

på arbejde.

Mindst en af vores trænere

har gennemført 1. hjælpskursus.

Prisen er inden 28. maj kr. 700

Prisen er inkl.:

- 1 Hummel spillertrøje og -shorts

- 1 par Hummel strømper

- 1 Hummel fodbold

- 1 drikkedunk

- Frisk frugt hver dag

Frugt sponsor:

Tak til Super Brugen, Juelsminde som

hver dag sponsorerer frisk frugt til alle

børnene

Tøjpakkerne fåes i følgende størrelse:

- 6-8 år (116-128 cm.)

- 10-12 år (140-152 cm.)

- 14-16 år (164-176 cm.)

- Small, medium, large og X-large.

Der vil ikke være mulighed for at ændre/

bytte tøjet efter den 28. maj.

Tilmeldinger efter den 28. maj er ikke

garanteret tøjet til fodboldskolen start.
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Ifølge tidligere deltagere er det bedste ved skolerne:

- Jeg er samme med vennerne og lærer noget nyt om fodbold
- Højt humør. Kombinationen af træning og sjov
- Legene og trænerne - sjovt at være sammen med mine venner
- Øvelserne forklares på en god måde, så jeg lærer meget.



Praktiske informationer

Årgang: U8-U15

Piger og drenge fra årgang 2002-2009

Sted:

Juelsminde Stadion

Tofteskovvej 12

7130 Juelsminde

Tidspunkt: UGE 26

Mandag-torsdag kl. 9-15

Fredag kl. 9-14

Pris:

700 kr. pr. deltager (efter 28. maj kr. 800)

Hedensted Kommune yder tilskud på kr.

15,- pr dag til deltagere, som er bosat i

Hedensted kommune

Tilmelding åbner den 1. marts 2017 -

sidste frist den 6. juni 2017

Tilmeld og læs mere på

www.dgi.dk/201710406016

Ved spørgsmål, kontakt:

Skoleleder Juelsminde

Hannah Thams - 61336458

DGI Sydøstjylland

Britta Roslyng - Tlf. 79404418

Mail. britta.roslyng@dgi.dk

Tilmeld og læs mere på: www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201710406016

http://www.dgi.dk/201710406016

