GGI-NYT 2021/2022
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.
En stor tak skal lyde til alle medlemmer og forældre som har bakket op om sidste sæson, med de
restriktioner der var gældende. 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!
De første 3 træninger i sæsonen er gratis, så kom og se om det er noget for dig. Tag gerne venner og
naboer med. Efter efterårsferien kan vi hjælpe med tilmelding for de, som har brug for det!
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
Hjælp os – Vi mangler trænere!

Corona Opstartstilbud!

Vi har stadig hul i vores ugekalender.
Vi søger med lys og lygte efter trænere
til Kids Volley, en danseinstruktør til
børnehold og en håndboldtræner.

Vi kører tilbud på alle vores hold til 350 kr. ** Så
vi kan få sparket gang i sæsonen 2021/2022.

Venligst kontakt
Nanna Gleerup tlf. 60162425

** Merbetaling ved turnering Floorball herre og Badminton
Ved tilmelding på flere hold er kontingentet for 2. og
efterfølgende hold 300kr. pr. hold

Badminton
Motionister
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 30. august
Der er stadig ledige baner – kontakt Grethe Tofterup tlf. 3089 5565
Pris: 1000 kr. pr. bane (god rabat pga. corona sidste sæson)
Hvis der er nybegyndere, så henvend jer for hjælp til teknik og regler.
Børn/unge, der også deltager i badmintontræning, kan spille for 100 kr., hvis der er plads.
Kontaktperson for GGI: Grethe Tofterup (30895565)

Badminton Børn/unge
0.-3. Klasse
Opstart: Onsdag d. 29.09.21
Spilletider: Onsdage fra kl. 15.00-16.00
4. Klasse og opefter.
Opstart: Onsdag 29.09.21
Spilletider: Onsdage fra kl. 17.30-19.00
Kapaciteten er 15 pladser pr. hold - først til mølle, tilmelding til Johnny tlf. 60484213.
Alle nye og gamle spillere er velkomne, vi deltager i stævner i løbet af sæsonen.
Trænere: Johnny & Hejdi Nielsen
Kontaktperson: Inger Schjøtt

GUP - Et fedt tilbud til unge piger og kvinder
Glejbjerg Unge Piger er et gymnastikhold for både den øvede gymnast, nybegynderen og alle der imellem - her
er plads til alle!
Vi skal lave lækre opvarmninger, svede, fede serier, holde vores krop ved lige, grine og meget meget mere.
Kom og vær med og HUSK at tage en veninde eller 10 med - det bliver fantastisk!
Målgruppe: Fra årgang 2004 og til man selv synes man ikke er ung længere ☺
Opstart: Onsdag d. 29.09.21
Tidspunkt: Onsdage fra 19:15 til 20:30
Sted: Gymnastiksalen Skolen, indgang fra skolegården.
Instruktør: Maria Sørensen - telf. 30 53 81 75

Funktionel Træning
Efter et forår med succes med vores nystartede hold – Fortsætter vi succesen!
Træning af hele kroppen - både puls- og styrketræning, samt smidighedstræning og meget mere.
Vi kommer primært til at bruge vores egen krop som træningsredskab. Holdet vil være målrette folk som
ønsker træning af hele kroppen. Man træner på eget niveau, så der er plads til alle.
Tidspunkt: Tirsdage fra kl. 19:15 – 20:00
Sted: Skolegården
Træner: Trine Andersen, Maria Sørensen & Simone Kehlet
Målgruppe: Kvinder og mænd – fra 16 år
Vintersæson (fra uge 36 og til med uge 12)
Forårssæsonen (fra uge 13 til og med uge 24)
Pris: 350 kr.
Pris: 200kr.
Opstart: Tirsdag d. 7.09.21
Opstart: Tirsdag d. 29.03.22
*10-turs klippekort gælder i både vinter- og forårssæsonen

Håndbold Damer
Opstart: Mandag d. 25.10.21
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.
Træner søges – Kontakt Nanna Gleerup tlf. 60162425

Floorball
Kids/Teen Floorball:
Opstart: Tirsdag d. 28.09.21
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 udstyr, det kræver kun indendørs sko.
Trænere: Michael Madsen, Jakob Gregersen og Kim Jørgensen

Dame Floorball:
Opstart: Tirsdag d. 28.09.21 kl. 20.00-21.30
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. 30.09.21
Spilletider: Torsdage fra kl. 20.00-21.30
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 & Nicolai Kristoffersen

