TENNIS 2017
Sæsonen 2017 startede den 1 maj. Der er omkring 29 medlemmer i år. Sæsonen
fortsætter til begyndelsen af oktober måned – alt afhængig af vejret. Nye medlemmer
kan stadig være med , og man bestemmer selv, spilletiden og hvor tit man spiller.
Alle tennismedlemmer kan hele året, frit benytte det lille motionsrum, ved siden af
banen.
Kontingenter:

18 år og derover d. 10.5.17
Ung under uddannelse
Under 18 år d. 10.5.17
Under 18 år v/spilletid før kl. 17:00
Nøgle til banen (depositum)

300 kr.
175 kr.
175 kr.
100 kr.
50 kr.

Venlig hilsen tennisudvalget
Erik Nissen
Ronen Fichman
Anders Nielsen

tlf. 75 198384
- 60806292
- 75198558

Badminton motionister
Badminton for børn og unge.

Onsdage 2017-2018 start 30-8
Ledige baner fra 20-21.30

Vi er i gang så mød op mandag:
16.00-17.00 0-4 klasse
19.00-20.00 5 kl. og opefter

Kontaktperson Grethe Tofterup tlf.nr. 30895565.
Ring hvis du ønsker at spille

Pris 400 kr. stævner er ikke inkl.
Kontaktperson: Inger Schjøtt 27518146
Træner: Johnny Jensen 60484213

Banepris 1600 kr.
Børn og unge, der også gerne vil deltage,
kan spille i motionstimerne for 100 kr, hvis der er plads

Kids- og Teenvolley
Torsdag: 17.30-18.30/19.00
Opstart: Uge 40 (5/10-2017)
Trænere: Ulla Nielsen (tlf. 23813403), Marianne Winther (tlf. 22290786), Henrik Winther (tlf. 40544141) og Henrik
Ottosen (tlf. 41666460)
De yngste spillere (Level 1-2) træner fra 17.30-18.30, mens Level 3, 4 og Teen træner fra 17.30-19.00.
Borgergade 51 B
6752 Glejbjerg

Tlf: 75 19 00 99
eller online booking på www.ichairstyle.dk

Spillerne vil blive opdelt på forskellige hold (levels) på baggrund af alder, erfaring og evner. Vi øver grundslag,
Henni
regler og kamptræning og regner
medHansen
at skulle deltage i ca. 4 stævner i løbet af sæsonen.
Stadionvej 2F

Der er stor fokus på, at det skal være sjovt at gå til volley, men samtidigt træner vi også for at blive bedre.
Vi håber at se en masse tidligere og nye spillere i hallen og ser frem til en mange gode timer sammen.
Start med 6 - 9 km forude

GGI - NYT 2017/18

GGI byder igen i år på Floorball med det lokale hold

Glejbjerg Gymnastik- & Idrætsforening
www.Glejbjerg.dk - ggiglejbjerg.dk

Glejbjerg Polar Bears.

Kunne du godt tænke dig at dyrke lidt motion og have det rigtig sjovt samtidig? Uanset hvad din
undskyldning er for at forlade sofaen, så er du mere end velkommen til at komme ud og spille floorball hos
os! Vi spiller i Glejbjerg Fritidscenter torsdag fra kl. 20 til 21.30, og det eneste du skal huske er dit gode
humør! Vi har stave, og alle kan være med, uanset om du har prøvet at spille før eller ej!

Holdstart d 28/9-2017 kl. 20

Velkommen til en ny sæson i Glejbjerg gymnastik- og idrætsforening.
Vi tilbyder 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 arbejder pt på at få mobilepay i foreningen, Floorball har indkøbt bander, så de nu har
mulighed for at afholde stævner.

Vi vil i udvalget gerne takke alle vores sponser
For det spiller tøj vi har fået ved jeres hjælp

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.

Så stor tak til
Polar

GGI Glejbjerg Malene Viuff

Glejbjerg klovbeskæring
Glejbjerg motorservice

Sæt x i kalenderen

DJkurerservive.dk

13-10-2017 kl. 22.0-02.00 Halbal i Glejbjerg Fritidscenter.
26-11-2017 mød os til årets julemarked, i Glejbjerg Fritidscenter.
3-12-2017 juletræs fest hvor alle er velkommen, i Glejbjerg Fritidscenter.
Hilsen Glejbjerg Polar Bears udvalg
Stefan Wraae 60605965
Kim Jørgensen 25366161

Håndbold

Mini

Michael Madsen
Poul Rasmussen

Glejbjergs Jernhånd Ladies er klar til endnu en sæson.
Vi starter op d. 11/9 kl. 20.00 til 21.30.
Vi håber at se mange nye og „gamle“ Jernhårde Ladies
Hilsen trænerteamet
Jannie og Jeanette

