GGI-NYT 2019/2020
Glejbjerg Gymnastik- & Idrætsforening
www.ggiglejbjerg.dk
Velkommen til en ny sæson i Glejbjerg Gymnastik- & 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 frivillige, der hjalp til ved årets byfest, samt til alle der deltog i løbet af ugen. I gør det alle
muligt at holde vores kontingenter nede.
En tak skal også lyde til alle de frivillige, der hjælper ved GGI’s arrangementer i løbet af året, og alle
trænerne- uden jer ingen aktiviteter.
Vi tilbyder 3 gange træning inden kontingent tilmelding, kom og se om det er noget for dig. Tag gerne
venner og naboer med.
Husk at tilmelding foregår via vores hjemmeside www.ggiglejbjerg.dk
I kan også følge os på Facebook (Glejbjerg Gymnastik & Idrætsforening). Vi glæder os til den kommende
sæson, og ser frem til at møde nye som gamle medlemmer. Med mindre andet er angivet ved det enkelte
hold, afholdes vores holdtræning i hallen, Glejbjerg Fritidscenter, Stadionvej 2A, 6752 Glejbjerg.

GGIs Bestyrelse
GLÆD dig med GGI
 Familie træning - første gang d. 13/9 kl. 16-17
 Event med Trine Schøjtz
 Børneyoga event
 Julemarked d. 24/11
 Fastelavn
 MGP fest… og meget mere !
Har du lyst til at hjælpe, kontakt bestyrelsen - Tak

SE HER
GGI har købt ny AIRTRACK!
Derfor samler vi FLASKEPANT ind til hjælp.
Kom forbi søndag d. 1/9 kl. 10.30 i Hallen
med jeres flaskepant.
Så kvitterer vi med en kop kaffe og kage

GGI opfordre til GÅ-DIG-GLAD
Hvorfor:
 Fordi det
giver
motion
 Socialt
samvær
 Alle kan være med!
 Se Glejbjergs smukke natur
 Sygdomsforebyggede
 ….og fordi man bliver så GLAD.
Opstart: Mandag d. 2.09.19 kl. 19.30
(mødedage kan aftales af deltagere)

Badminton
Motionister
Torsdag den 29.august kl.19-20 i hallen. Mød op kl.19 for at få udleveret nummer. Vi trækker numre straks
efter.
Medbring navne og CPR på alle spillere.
Spilletider: Onsdage
Kl.19.00-20.00
Kl.20.00-21.00
Spilletider: Mandage
Kl.14.00-15.00
I kan spille fra mandag den 2.september
Pris: 1600 kr. pr. bane
Børn/unge, der også deltager i badmintontræning, kan spille for 100 kr., hvis der er plads.
Kontaktperson: Grethe Tofterup (30895565)

Badminton Børn/unge
0.-3. Klasse
Opstart: Onsdag 25.09.19
Spilletider: Onsdage fra kl. 15.30-16.30
4. Klasse og opefter.
Opstart: Torsdag 26.09.19
Spilletider: Torsdage fra kl. 19-20.30
Alle nye og gamle spillere er velkommen, vi deltager i stævner i løbet af sæsonen.
Trænere: Johnny & Hejdi Nielsen
Kontaktperson: Inger Schjøtt

Kids Volley
Opstart: Torsdag d. 26.09.19
Spilletider: Torsdage fra kl. 17.30-19
Både drenge og piger fra 1. – 6. klasse er velkomne.
Børnene vil blive opdelt på forskellige niveau 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.
Trænere: Marianne & Henrik Winther

Håndbold Damer
Opstart: Mandag d. 16.09.19
Spilletider: Mandage fra kl. 20-21.30
Kom og vær med til at spille håndbold. Der er plads til alle på holdet, både nye
og erfarne spillere er velkomne. Hvis der er stemning for det, er det muligt at
deltage i turneringer og stævner.
Trænere: Jannie Hansen & Jeanette Josefsen

Floorball
Kids/Teen Floorball:
Opstart: Tirsdag d. 24.09.19
Spilletider: Tirsdage fra kl. 17-18.30
Så starter vi Kids/Teen Floorball med børn/unge fra 2. klasse, både drenge og piger er velkomne. Vi vil træne
en masse teknik, men det primære vil være at spille Floorball og have det sjovt!
Vi har alt udstyret, det kræver kun indendørs sko.
Trænere: Nicolai Kristoffersen & Jakob Gregersen

Dame Floorball:
Opstart: Tirsdag d. 10.09.19 kl. 20-21.30
Spilletider: Tirsdage fra kl. 20-21.30
Alle er velkomne og der er plads til alle på holdet. Vi lover sved på panden og et godt grin.
Der er mulighed for at spille kampe, hvis der er stemning for det, det vil primært være 3 mod 3, måske også
6 mod 6 mod andre klubber.
Trænere: Poul Rasmussen & Nicolai Kristoffersen

Herre Floorball:
Opstart: Torsdag d. 12.09.19
Spilletider: Torsdage fra kl. 20.30-22.00
Kunne du tænke dig at dyrke lidt motion og have det rigtigt sjovt samtidig?
Uanset hvad din undskyldning er for at forlade sofaen, så er du mere end velkommen til at komme ud spille
floorball hos os. Det eneste du skal huske er dit gode humør. Vi har stave, og alle kan være med, uanset om
du har prøvet at spille det før eller ej.
Træner: Stefan Wraae

