Dover GF
Nyhedsbrev
Så står en ny udesæson for døren og vi glæder os alle sammen til at komme ud og bruge banerne.
Udover fodbolden og fodboldfitness bliver der uddendørs hold i RoKK og Sandkassefodbold Der
kommer eventdage med kamp og Skikeing (nok ikke lige samtidig :-). Der ligger nu en plan for
Sportsparken ved Bjedstrup skole og vi håber snart at kunne begynde at bygge den op. Den kommer
bland andet til at indeholde parkouranlæg, beachvolleybane, længdespring, bueskydnings- og
spydkastbane , skaterrampe, boksering, og forskellige andre småting. Der er mange derglæder sig til
at komme til at skyde med bue, og vi er i gang med at skaffe instruktøre til et par eventdage med det
også. Alt i alt et spændende projekt som i nok skal få mere at vide om hen ad vejen.
Vi ses på banerne!
Standerhejsning:
Årets standerhejsning er tirsdag den 7/4 (tirsdag efter påske) mellem klokken 17 og 19.
DGF gir en hotdog, kiosken er åben for salg af øl/vand/juice, frugt og snaks, så husk lidt mønter
Alle er velkomne til at komme og spille på de nyslåede baner. Der bliver fodbold og valpindebold
og pakour på plænerne og volleyball i salen. Og så kan man jo også komme til at se opstarten af
vores nye hold: Sandkassefodbold
Fodbold:
Vi vil meget gerne lave hold for 5. og 6. klasses piger og for 0. til 4. kasse blandet. Spillerne er der
og har vildt meget lyst til at komme i gang, men vi leder med lys og lygte efter trænere....Hvis
nogen kender nogen som kunne værer interesserede i en tjans så sig endelig til!
Resten af fodboldholdene er oprettet, så her er det bare at melde sig til.
Alle nøgler skal registres:
Vi skal have nye alarmkoder alle sammen og i den forbindelse skal vores nøgler registres hos
Thorkild (pedellen). Alle der har en nøgle skal sørge for at komme forbi kontoret på skolen inden
sommerferien. Til sommer nulstilles alle de alarmkoder som ikke er blevet lavet om
Forårsrengøring:
Mandag den 30/4, mellem klokken 15 og 18, er vi nogle stykker der mødes og gør forårsrent i
klubhuset. Alle er narturligvis mere end velkomne til at lægge vejen forbi og gi en hånd med!!
Sportsfest:
Sæt et stort kryds i kalenderen! Årets sportsfest ligger den 6 Juni. Hvis man har lyst til at være med
til at arrengere den holder vi planlægningsmøde torsdag den 9/4 kl 1900 i Klubhuset.
Kom og vær med til at gøret det til et brag af en dag!

