Glejbjerg Sportsforening
Medlemstilskud til DBUs Fodboldskole 2020
Bestyrelsen for Glejbjerg Sportsforening har besluttet at yde et medlemstilskud til de af foreningens børneog ungdomsmedlemmer, som ønsker at deltage på DBUs Fodboldskole i uge 27 på Glejbjerg Stadion.
Billetsalget til DBUs Fodboldskole starter den 2. december 2019.
Billetprisen er 879 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.
Den 1. maj vil billetprisen stige med 100 kr. og herefter vil prisen være 979 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.
Som medlem af GSF vil billetprisen være 600 kr.
Fra den 1. maj vil billetprisen, inkl. GSF medlemstilskud, være 700 kr.
Mod forevisning af fodboldskolebillet, yder GSF et tilskud på 279 kr. pr. købt billet.
Fodboldskolebilletten skal være købt senest den 30. maj.
Fremgangsmåden er følgende. En kopi af fodboldskolebilletten, hvor navn på køber, reg. nr. og konto nr.
fremgår, sendes på mail til glejbjerg@mail.dk
Herefter vil tilskuddet fra GSF blive overført til købers konto nr.
Billetterne sælges efter "først-til-mølle-princippet". Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser
til salg på fodboldskolen.
Hvem kan deltage?
DBUs Fodboldskole 2020 er for børn der er født i årgang 2005-2013.

Glejbjerg Sportsforening
Hovedsponsor

Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder, siger den anerkendte EPSI undersøgelse.
Tusind tak, det er vi utrolig stolte af, siger vi.
Vi er også stolte og glade over vores rigtig gode samarbejde med Glejbjerg SF, der har været en stor del af
byens foreningsliv i 115 år og stadig udvikler sig. Det er rigtig godt gået.
Har du også lyst til at blive en tilfreds kunde i Sparekassen, glæder vi os til at byde dig velkommen.

Nyt fra Glejbjerg Børne og Skolecenter
Det sørme det er sandt det er December….
JULEMANDEN kom forbi børnehaven på Glejbjerg børne
og skolecenter…. Alle børnene sang nogen julesange
for ham og så uddelte han en julegave til både børn og
voksne, fortæller Sandy Geertsen…
-Senere samme dag blev der afholdt børnejulefrokost,
med mange lækker ting på menuen…. mums det var
lækkert…

