SdU
fodboldskoler
2016
11-14 årige

22.-24. juli i Slesvig

8-10 årige

25.-27. juli i Slesvig

SdU fodboldskoler


i samarbejde med Hummel

... er spændende, udfordrende, lærerige, anderledes og sjove
fodboldskoler med seriøse trænere og hjælpetrænere. Sportsligt
kan alle deltage både øvede og ikke øvede.

11-14 årige

Du skal være fyldt 11 år, men ikke ældre end 14 år.
Fra fredag den 22. juli kl. 15.00 til søndag den 24. juli kl. 13.00.

8 - 10 årige

Du skal være fyldt 8 år, men ikke ældre end 10 år.
Fra mandag den 25. juli kl. 15.00 til onsdag den 27. juli kl. 13.00.

Indhold 		

Masser af fodbold bl.a. teknisk træning, skudtræning, driblinger, finter,
forsvarsspil, taktisk træning, fair play, spil på oppustelig fodboldbane,
tur i svømmehal samt mange andre sjove aktiviteter.

Sted

			

Træningshallen, Husumer Str. 72, 24837 Schleswig og på SIF’s
fodboldbaner.
Overnatning I hytter. Du medbringer liggeunderlag og sovepose.

Pris 		

65,00 €, der inkluderer overnatning fra fredag til søndag med fuld forplejning og en Hummel tøjpakke*.

Fodboldskolen vil udelukkende foregå på dansk
Ledere på fodboldskolen

Kim Brenzel, Daniel Frost Larsen og Rune Düring.

Nærmere informationer

Kaj Andersen (0178-4507405)
eller Christel Bonde (0461-14408217

Tilmelding

er du 8-10 år online på...
er du 11-14 år online på...
senest den 24. juni 2016

www.dgi.dk/201614406001
www.dgi.dk/201614406002

Tilmeldingsvejledning

Søg på dit telefonnummer, ligesom når du ringer til dig selv.
Såfremt du ikke er i vores database, må du angive:
Tyskland: Adresse (gade, husnummer, postnummer og by)
Hvis du er medlem af en SdU-forening: Kommune (Sydslesvig); Forening (din forening)
Yderligere informationer og en faktura (i euro) får du tilsendt efter tilmeldingsfristens
udløb.
* Ved onlinetilmeldingen bestiller du under tilvalg din Hummel-tøjpakke;
bukser/spilletrøje og strømper i størrelserne:
Børn:		
Voksne:		
Strømper:
Fodbold:
		

6-8 år (116-128), 10-12 år (140-152), 14-16 år (164-176),
small, medium, large, X-large eller XX-large.
32-35; 36-40; 41-45; 46-48
Vælg nr. 4 når du er 8 til 10 år
Vælg nr. 4 eller 5 når du er 11 til 14 år

www.SdU.de

