Er du klar til en ny sæson?.. Vi starter nu.
Så er tiden inde til sæsonstart for indeaktiviteterne 2007-08 i Dover GF.
Følgende aktiviteter er på programmet:
Mandag

kl. 16 - 17
Gymnastik, Spilopperne 4-6 år (inkl. 0-klasse)
Starter d.24/9 (uge 39)

v. Jette Liborius
tlf. 8657 7333

Mandag

kl. 17 - 18
Gymnastik, Mor, far og barn
Starter d.24/9 (uge 39)

v. Jette Liborius
tlf. 8657 7333

Mandag

kl. 19 - 21
Motionsvolleyball, mix-hold
Starter d.17/9 (uge 38)

Tirsdag

kl. 19 – 20.30 Motions step & aerobic
Starter d.18/9 (uge 38)

Onsdag

kl. 17 - 18
el. 18 - 19

v. Sine B. Olesen
tlf. 8689 8984

Gymnastik, 3. - 6. kl. (hvis instruktør findes)

Torsdag d. 30/8 i klubhuset ved skolen, fordeles haltiderne for vintersæsonen
2007 - 08 i hallen på Bjedstrup Skole.
Har du i den forgangne sæson haft en tid og ønsker den fornyet så mød op mellem kl.18 og 19.
De resterende tider fordeles mellem kl.19 og 20 efter ”først til mølle” princippet. Ledige tider vil kunne
ses ved opslag i klubhuset på dagen.
En badmintonbane på en hverdag koster 1000,- kr. (der er plads til 2 baner pr. time)
En familiebane (hele hallen), lørdag koster 1000,- kr.
Ledige tider kan også benyttes til badminton med træner (hvis nogen vil være træner), bordtennis,
indefodbold osv.

Fredag d. 21/9 kl.13, kommer Gymnastik - karavanen forbi Bjedstrup Skole.
Gymnastikkaravanen er en bevægende oplevelse for alle - reserver eftermiddagen allerede nu - mere
information følger.

Gymnastikinstruktør søges.
DGF vil gerne udvide gymnastikaktiviteterne til også at omfatte et rytme- eller springgymnastikhold for
børn i 3 til 6 klasse. Vi holder onsdagstiderne kl.17 - 18 og 18 - 19 ledig til holdet, så hvis det har din
interesse så ring til Edel Laursen på tlf. 8657 7279.

Vel mødt til den nye indesæson i DGF!
Dover Gymnastik Forening

