
Start med 6 - 9 km  forude

Stadionvej 2F
Henni Hansen

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

Borgergade 51 B
6752 Glejbjerg

Kids/teen floorball
Opstart Tirsdag d. 18.09.18 Fra kl. 17.00 – 18.00

Så starter vi Kids/Teen Floorball med børn/unge fra 10 – 16 år, 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.

Floorball Damer
Opstart den 18.09-18 fra kl. 20.00-21.30

Holdet er nyt alle er velkommen, vi lover sved på panden og et godt grin.

Vi spiller i hallen, Glejbjerg Fritidscenter. Stadionvej 2A, 6752 Glejbjerg.

Sæsonen løber fra 20.09.18–21 .03.19 og koster 500 kr. Kom og prøv Floorball 3 gange(uden betaling af
kontingent) og se om det er noget for dig, tag vennerne med.

Der er mulighed for at spille kampe, hvis der stemning for det, det vil primært være 3 mod 3, måske også 6
mod 6 mod andre klubber.

Trænere til Floorball er:

Poul Rasmussen tlf. 28568757

Kim Jørgensen tlf. 25366161

Hold Tid Sted Instruktører 
og hjælpere 

Pris 

Kvalitetstid med 
dit barn 

(Forældre/barn) 

Torsdag  
16.30 – 17.30 

Hallen Didde Kjær 450 kr. 

Puslinge 
3 - 4 år 

Tirsdag 
16.00 – 17.00 

Hallen Mette Hollænder m.fl. 450 kr. 

Springfiduser  
5 år – 1. klasse 

Onsdag 
16.30 – 17.30 

Hallen Maria Sørensen, Didde Lund m.fl. 450 kr. 

Piger 
2. – 3. klasse 

Tirsdag 
18.00 – 19.00 

Hallen Info følger 500 kr. 

Piger/drenge 
4. – 6. klasse 

Tirsdag 
19.00 – 20.00 

Hallen Nikoline Viuf, Maria Thomsen, Mike 
Knudsen m.fl. 

500 kr. 

Ynglinge 
 fra 7. klasse 

Onsdag 
17.45 -19.00 

Hallen Maria Sørensen 500 kr. 

Yoga  
Kun for mænd 

Mandag 
18.30 – 19.30 

Gymnastik-
salen 

Sussi Josefsen 500 kr. 

Yoga Tirsdag 
19.00 - 20.00 

Gymnastik-
salen 

Sussi Josefsen 500 kr. 

Puls og styrke Torsdag 
18.30 – 19.30 

Gymnastik-
salen 

Malene Løvlund 500 kr. 

Motionsmix 
 

Mandag 
19.30 – 21.00 

Gymnastik-
salen 

Gertrud og Vagn Sørensen 500 kr. 

 

Gymnastik 2018 / 2019 

Opstart uge 39 med undtagelse af Motionsmix, som starter uge 43. Tilmelding og yderligere 
information om holdene kan ses på www.ggiglejbjerg.dk. Tilmelding senest i uge 42. 

Gymnastik aktiviteter sæson 2018/2019 

Kontingentet indeholder betaling for træning og opvisningstøj til alle børnehold. Ved tilmelding til 
voksenhold er kontingentet for 2. hold kr. 300, og der kan købes 10-turs klippekort til deltagelse på 
Yoga og Puls og styrke. Yderligere oplysninger ved Gertrud Sørensen 4027 7494. 

 

Derudover tilbyder 
vi mod 

egenbetaling 
pigelejr, drengelejr 

og familie 
aktivitetsdag 



Mini

GGI - NYT 2018/19
Glejbjerg Gymnastik- & Idrætsforening

www.Glejbjerg.dk - ggiglejbjerg.dk

Velkommen til en ny sæson i Glejbjerg gymnastik- og 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 de frivillige, der hjalp til ved årets byfest, samt til alle der deltog i løbet af
ugen. I gør det alle muligt at holde vores kontigenter nede.

En tak skal også lyde til alle de frivillige, der hjælper ved GGI’s arrangementer i løbet af
året, og alle trænere - uden jer ingen aktiviteter.

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 ser frem til at møde nye
som gamle medlemmer.

GGI Glejbjerg Malene Viuff

BADMINTONTILMELDING GGI
Motionister

Mandag den 3.sep. kl.19.00-20.00 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
Spilletid: Mandage
kl.14.00-15.00

I kan spille fra mandag den 3.september

Pris: 1600 kr. pr. bane

Børn/unge, der også deltager i badmintontræning, kan spille for 100 kr. i motionstimerne, hvis der er
plads.

Kontaktperson for GGI: Grethe Tofterup (30895565)

Kids Volley Kids volley
(1. -6. klasse): Torsdag fra 17.30-19.00 Opstart: Uge 40 (4/10-2018)

Trænere: Marianne Winther (tlf. 22290786) & Henrik Winther (tlf. 40544141)

Vi mangler 1-2 trænere, er det noget for dig så kontakt Marianne Winther

Børnene vil blive opdelt på forskellige levels 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

Badminton børn og unge.
Badmintonopstart uge 37 den 12. sep.

Vi træner onsdag (0-3 kl.) kl. 15.30 til 16.30 (4 kl. og opefter) 19.00-20.00

Alle gamle og nye spillere en velkommen, vi deltager i stævner i løbet af
sæsonen. Kontakt person: Inger Schjøtt (tlf.27518146)

Træner: Johnny Jensen/Hejdi Nielsen

Floorball
Floorball med det lokale hold

Glejbjerg Polar Bears.

Opstart 20-9-2018 

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!




