GSF fodbold
Træningsstart for børne‐ og ungdomshold, forår 2017
U‐19 drenge (årg. 98 – 99 – 00) (11‐mands)
Starter mandag den 6. marts kl. 18.30 – 20.00
Træner: Viggo Kristensen.
Øvrige ungdomshold har opstart i uge 14 – mere
herom senere.

U‐15 drenge (årg. 02 – 03) (11‐mands)
Starter mandag den 6. marts kl. 17.00 – 18.30
Trænere: Kristoffer H. Nielsen, Daniel Moshav (i
marts/april måned) og Peder Lauridsen. Holdleder
Henrik Winther.
U‐14 piger (årg. 02 – 03) (8‐mands)
Starter mandag den 13. marts kl. 17.00 – 18.30
Træner: Ove Nygaard

Vel mødt til alle

Glejbjerg Sportsforening
Hovedsponsor: Andelskassen

Glejbjerg Fritidscenter
har brug for dig!
I fritidscentret vil vi gerne følge med tiden og ikke mindst
lytte til vores brugere. Derfor vil vi bede om 2 minutter af
din tid til at svare på nogle spørgsmål, så vi kan gøre
centret til et endnu bedre sted at være for os alle.
Spørgeskemaet er tilgængeligt via www.glejbjerg.dk,
Facebooksiden Glejbjerg samt Facebookgruppen Glejbjerg Fritidscenter indtil fredag den 3. marts
2017. Desuden kan det udfyldes i fritidscentret og lægges i den dertil indrettede postkasse.
24. februar, kl. 16-18 i Dagli´ Brugsen, Glejbjerg
- er fritidscentrets bestyrelse tilstede til en snak om ris/ros og nye idéer – her kan spørgeskemaet
også udfyldes. Mød gerne op og giv din mening til kende.
Med venlig hilsen
Glejbjerg Fritidscenters bestyrelse

Glejbjerg Sportsforening
Generalforsamling afholdes torsdag den
23. februar 2017, kl. 19.00 i
Glejbjerg Fritidscenter.
Dagsorden iflg. lovene.
Foreningen opfordrer vore medlemmer til at møde op
denne aften. Forældre til vore unge medlemmer er
hjertelig velkommen.
———————————————
I 2017 ruller fodboldskolebolden for 25. gang i træk.
DBU forbereder masser af særlige aktiviteter og
overraskelser for deltagerne
DBU’s Fodboldskole er en sommerferieaktivitet for
piger og drenge i alderen 8 til 15 år
(årgang 2002-2009).
I uge 26 afholder DBU, i samarbejde med GSF,
DBUs Fodboldskole på Glejbjerg Stadion.
DBUs Pigeraket lander igen på
Glejbjerg Stadion.
Ankomst er onsdag den 9. august
kl. 17.00 - 20.00

Glejbjerg Sportsforening

