DBU og Glejbjerg SF inviterer til fodboldskole med EM‐
stjernestøv
Glejbjerg SF afholder i år DBU´s Fodboldskole i uge 26 for både drenge og piger. Team et i år er ”EM92”,
og deltagerne kan prøve kræfter med rigtige træningsøvelser fra den legendariske EM ‐slutrunde i 1992 i
forbindelse med 25‐års jubilæet for Danm arks største sportspræstation gennem tiden.

Har du styr på dine sommerferieplaner? Ellers er der gode muligheder til dig i din lokale klub.
I uge 26 afholder Glejbjerg SF DBU’s Fodboldskole for drenge og piger født i årgang 2 002 ‐200 9.
Fodboldskolen byder på fem dages fodboldtræning m andag til fredag klokken 9‐15, hvor deltagerne blandt
andet bliver trænet i et særligt EM92‐skills træningsprogram, som er udviklet af DBU’s Landstrænergruppe
og som tager udgangspunkt i EM‐slutrunden, hvor Danm ark jo som bekendt løb med guldet til sidst efter
nogle dram atiske præstationer.
Hele ugen bliver m ed fokus på udvikling, fællesskab og naturligvis masser af fodbold.
Alle deltagere får en uges fodboldtræning, tøjsæt fra hummel, drikkedunk, diplom, en unikt designet
SELECT fodbold og en limited edition støvlepose.
Læs mere om fodboldskolen og billetsalget på www.dbu.dk/fodboldskole

Pressemeddelelse

Gymnastikopvisning
i Glejbjerg Fritidscenter
lørdag den 18. marts 2017 kl. 18.00
Aftens program:
• Fælles indmarch
• Opvisning ved vores lokale hold
• DGI Sydvest Aspiranthold – 2 lokale gymnaster er med på holdet.
Dørene åbnes kl. 17.30
Entré kr. 40,00 – børn under 12år og gymnaster gratis.
Aften slutter med børne disco og fælles kaffebord.
Kaffebord kan bestilles hos Calle på tlf. 75198399 senest onsdag den 15. marts.
Pris: Kaffebord (landgangsbrød samt skærekage) kr. 40,00.
Der kan købes mad til børn i cafeteriet.

Opvisning i Vejen Idrætscenter lørdag den 11. marts 2017.
Følgende hold deltager fra Glejbjerg:
Kl. 11.40: Mix piger og drenge fra 2. – 6. kl.

Kom og se en masse godt gymnastik og få en god oplevelse.
Gymnastikudvalget
GGI

