DGI Fodboldskole 2018

Giv dit barn en
god oplevelse
Tilmeld til vores fodboldskole i Horsens Freja
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En uges fodboldskole, hvor dit
barn bliver bedre til fodbold
For drenge og piger i alderen 7-15 år.
En uges fodboldskole, hvor du bliver
bedre med din fodbold
På DGI’s fodboldskoler får dit barn:
Masser af fodboldoplevelser
Træning i nye tricks og skills
Gode udfordringer med de andre
deltagere
Hygge med vennerne
Et væld af sjove oplevelser
Kompetente trænere

uforglemmelig uge i fodboldens tegn,
mens du selv måske er på arbejde.
Prisen er inden 27. maj 785 kr.
Prisen er inkl..
1 Select spillertrøje og -shorts
1 par Select strømper
1 Select fodbold
1 drikkedunk
Frisk frugt og frokost hver dag
Tak til sponsor REMA1000, Hede
Nielsensvej, Horsens.

Fodboldskolen er for børn, som allerede
spiller i klubben og alle andre der har
lyst til at være med. Trænerne sikrer at
alle børn får en god oplevelse.

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

Du kan føle dig helt tryg ved at tilmelde
dit barn på vores fodboldskole. Dygtige
og kvalificerede trænere og hjælpetrænere er klar til at give dit barn en

Der vil ikke være mulighed for at ændre/
bytte tøjet efter den 27. maj.
Tilmeldinger efter 27. maj er ikke garanteret tøjet til skolestart.

Tidligere deltagere siger:
- Jeg er sammen med vennerne og lærer noget nyt om fodbold
- Højt humør. Kombinationen af træning og sjov
- Legene og trænerne - sjovt at være sammen med mine venner
- Øvelserne forklares på en god måde, så jeg lærer meget.

Praktiske informationer
For piger og drenge i alderen 7-15 år.
Horsens Freja, Vesthallen
Fussingsvej 65, 8700 Horsens
UGE 27
Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14
PRIS
785 kr. pr. deltager (efter 27. maj kr. 885)
Frokosten består af
2 x pastasalat og 3 x smør selv.

Tilmelding starter den 1. marts 2018
sidste frist den 6. juni 2018
Tilmeld og læs mere på
www.dgi.dk/201810406012
Spørgsmål, kontakt:
Horsens Freja, Tine Larsen, 6023 1976,
tineagnes@gmail.com
DGI, Britta Roslyng, 7940 4418
britta.roslyng@dgi.dk

Mere info på: www.dgi.dk/fodboldskoler

