DGI Fodboldskole 2015

Få den bedste
start på sommerferien
Hodsager fodboldskole 27.-28. juni.
Tilmelding på www.dgi.dk/201506406017

Fodboldskole er sjov med
nye og gamle venner
For drenge og piger fra U5-U12.
Lørdag 27. juni og søndag 28. juni.
U5-U6 fra 10.00-14.00 & U7-U12 fra 9.00-15.00.
Har du lyst til at starte sommerferien
med at spille fodbold i to dage? Så tag
på fodboldskole i Hodsager
En DGI fodboldskole er:
 Aktive ferie
 Masser af hygge med vennerne
 Nye fodboldfærdigheder
 Et væld af sjove oplevelser
 Udfordringer
I, som forældre, kan føle jer helt trygge
ved at tilmelde jeres barn på DGI’s fodboldskole. De dygtige og kvalificerede
trænere og hjælpetrænere står nemlig
klar til at give jeres barn en super weekend i fodboldens tegn.

Prisen er inkl.:
Hummel spillertrøje og -shorts
 1 par Hummel strømper
 1 Hummel fodbold
 1 drikkedunk
Frokost og frugt lørdag og søndag
 1

Tøjpakkende fåes i følgende størrelse:
år (104 cm.)
 6-8 år (116-128 cm.)
 10-12 år (140-152 cm.)
 14-16 år (164-176 cm.)
 Small, medium, large, X-large og
XX-large.
 4

Ifølge tidligere deltagere er det bedste ved skolerne:
 Jeg

er sammen med kammeraterne og lærer noget nyt om fodbold
humør. Kombinationen af træning og sjov
 Man kender alle og hver dag havde et tema
 Kampene og kammeraterne
 Legene og trænerne - det var sjovt og dejligt at være sammen med mine venner
 At øvelserne bliver forklaret på en god og brugbar måde, så jeg lærer meget.
 Højt

Pris: 350,- inkl. tøjpakke og forplejning
Tilmelding via: 201506406017
Tilmeldingsstart mandag 2. marts kl.11.00
Tilmeldingsfrist 25. maj
Årgang:
Piger og drenge fra U5-U12
Sted:
Hodsager IUF
Birkkjærvej 4, Hodsager - 7490 Aulum
Tidspunkt:
Lørdag-søndag kl. 10-14 for U5-U6 og kl.
09-15 for U7-U12.
27.-28. juni.

Kontaktperson DGI:
René Olsen - 51413204
rene.vinther.olsen@dgi.dk
Fodboldskoleleder:
Torben Jensen - 2363 6248
torbentjensen@live.dk
Deltagerbrev med mere info udsendes
ca. to uger før fodboldskolens start.

Mere info på: www.dgi.dk/fodboldskoler

