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Velkommen til en ny sæson i Glejbjerg gymnastik- og idrætsforening.
Igen i år tilbyder vi mange forskellige aktiviteter, som I kan læse mere om her i

GGI-nyt. Vi forsøger at tilbyde de aktiviteter, der er oppe i tiden . Skulle I få
ideer til nye tiltag er man velkommen til at kontakte os.
En stor tak til alle de frivillige, der hjalp til årets byfest, samt til alle der deltog i
løbet af ugen.

En tak skal også lyde til alle de frivillige, der hjælper ved GGI’s arrangementer i
løbet af året. Vi holder igen halbal den 14-10-2016. Der vil under festen være
voksen opsyn.

Husk at tilmelding foregår via vores hjemmeside ggiglejbjerg.dk I kan også følge
os på Facebook (Ggi Glejbjerg)
Vi glæder os til den kommende sæson, og til at se nye som gamle medlemmer.

GGI Glejbjerg
Malene Viuff

Mix Volley for voksne

Volleyball har et væld af muligheder for dig, der kan lide det højintensive og kontante holdspil med baggerslag,
smash, blokader og masser af fight

Opstart tirsdag d. 27-9-2016

Kl. 20.00-21.30 I Glejbjerg fritidscenter

Vi glæder os til at se nye samt gamle spillere

Kontakt person: Dennis tlf.: 20718008



Gym nastik 2016 / 2017 
O p s tart  u ge  38 m ed  un dta ge lse af  M o tio nsm ix,  so m s tarter ug e 4 3. Tilm elding  o g 
yde rlige re in form a tio n o m  ho ld en e ka n ses  p å w w w .g giglejb je rg.dk  

Hold Tid  Ste d Ins truk tører 

og  hjæ lp ere  

P ris 

F orældre/ba rn t irsda g 

16 .15  – 17 .15  

Ha l D id de  Kjær,   

So nja P ede rsen , 

45 0 k r. 

Sm å Pusling e 

3  - 4 å r 

Ma nd ag  

1 6.00 - 17 .0 0 

Ha l M ale ne  L øvlun d,  Na nna  G le eru p,  
Læ rke O t tosen , Jul ie  Lu nd , L ea  

M osha w   

45 0 k r. 

S pring fidu se r  

5  å r – 1 . k la sse  

On sda g 

16 .30  – 17 .30  

Ha l Ma ria  Sø ren se n,  M ette 
Hol læn d er, Ma ds Ho llæ n de r, 

Ka trin e N ie lsen , Læ rke O t tosen  

45 0 k r. 

Pig er 

2 . –  6 . k las se   

On sda g 

17 .45  – 19 .00  

Ha l M aria S øren sen , Julie L u nd,  
M et te Hol læn de r, m . fl. 

50 0 k r. 

Dren ge 

2  .- 6. k la ss e 

Tirsd ag  

17 .15  – 18 .15  

Ha l Pe ter Holtum  m ed  f lere  50 0 k r. 

Ungd om sho ld 

7 . k la ss e o g o p 

Søn da g 

10 .00  – 12 .00  

Ha l Ka are  R a vn  m ed  flere  50 0 k r. 

Yo ga   

(Me db ring din 
e ge n yoga må tte ) 

Ma nd ag  

18 .45  – 19 .45  

G ym n astik-
sa l 

Su ss i Jo se fsen  50 0 k r. 

Mo tions m ix Ma nd ag  

19 .45  – 21 .15  

G ym n astik-
sa l 

Va gn og  G ert rud  Søre nse n 50 0 k r. 

Pu ls /styrke  T orsda g 

19 .15  – 20 .15  

G ym n astik-
sa l 

Su ss i Jo se fsen , Na nn a G le e rup , 
M alen e L øv lun d  

50 0 k r. 

V ed tilmeld ing til vok senhold er kontingentet for 2. ho ld kr. 300 . Der kan kø bes 10-turs klippek ort til 
yoga og  P uls/styrke. Kontingente t indeholder beta ling  fo r træ ning, ju leafslutn ing og opvisn ingstø j til 
a lle  børnehold. 

 G ym nastik aktiviteter sæson 2016/2017 

Derud ov er t ilbyd er 
vi m od egenb eta ling 
pigelejr,  drengelejr 

o g  åb en h al  
arrangem ent 

 

Derudover tilbyder 
vi mod egenbetaling 
pigelejr, drengelejr 

og åben hal 
arrangement 



Floorball

Sved på panden og styr på staven. Med masser af sammenhold, teknik og tempo er floorball en
actionpacked holdsport for alle uanset niveau.

Opstart torsdag: d. 6-10-2016

Kl. 20.00-21.30 I Glejbjerg fritidscenter

Kontaktperson: Stefan Vraae tlf.: 60605965

For dem der har spillet før er det en fordel at få sin egen stav

Lige den sidste håndbold ...

Hallo spassere !!

Så er vi klar til  endnu en sæson..

Vi starter op mandag den 5. september kl. 20.00 til 21.30.

Vi håber at se mange nye og „gamle“ spassere ...

Hilsen trænerteamet

Jannie og Jeanette

Folkedans.
Har i lyst til at danse, så kom, alle kan være med.

Vi danser i Holsted i Højmarkskolens gymnastiksal.
(medbring skiftesko og kaffekurv)

Første danseaften den 6. oktober Kl. 19.30 til 22.00
Herefter hver torsdag.

Nye dansere er særdeles velkommne.
Ved spørgsmål ring til 23951666 / 75198223

Leder:  Lisbeth Warming
Spillemænd: Bendix, Erik, Martin, og Bent

Venlig hilsen folkedanseudvalget:
Anne og Arne Juhl, Ole Wentzel, Poul Erik Pedersen og Inger Viuff



Badminton

Kom til opstart møde tirsdag den. 20-9-2016 kl. 18.30 i Hallen og mød jeres trænere.

Badminton starter i uge 38

Tirsdag kl. 18.30-20.00

Træner: Tim Bramming og Johnny Jensen

Alle gamle og nye spillere en velkommen, vi deltager i stævner i løbet af sæsonen.

Kontakt person: Inger Schjøtt (tlf.27518146)

Kids Volley

Kids volley (1. -6. klasse):

Torsdag fra 17.00-18.00

Opstart: Uge 40 (6/10-2016)

Trænere: Ulla Nielsen (tlf. 23813403), Marianne Winther (tlf. 22290786) &

Henrik Winther (tlf. 40544141)

Børnene vil blive opdelt på forskellige levels på baggrund af alder og erfaring med kids volley.

Vi øver grundslag, regler og kamptræning, men har samtidig stor fokus på,at alle synes,

at det er sjovt at spille volley. Vi regner med at skulle deltage i ca. 4 stævner i løbet af sæsonen.

Tennvolley (7. – 9. klasse)

Torsdag fra 18.00-19.00

Opstart: uge 40 (6/9-2016)

Træner: Mathias Bahn (tlf. 20458331)

Vi håber at se en masse af vores „gamle“ spillere, men der er selvfølgelig også plads

til nye volley talenter, vi bygger videre på grundformen, over kamptræning,

og hygger. Satser på opbakning til at deltage i tennvolley stævner i løbet af sæsonen.


