DOVER GYMNASTIK
FORENING 2008
Vi har rammerne – hjælper du med at fylde
dem ud?

Fællesskab og kammeratskab, fordi...
Dover Gymnastik Forening har fokus på god
handlemåde, glæden ved bevægelse og leg.
Som klub arbejder vi med bredden i idrætten
og tilbyder aktiviteter som fremelsker
kammeratskab og fællesskabsfølelse, ansvar
for fællesskabet og en anerkendelse af, at ens
egen indsats gør en forskel i en holdsport.

Engagement, fordi...
Ingen forening kører af sig selv. Klublivet
kræver at der hele tiden er nogen, som har
energien til at få det til at rulle og få andre til at
rulle med... Derfor arbejder vi på et så stort
engagement så bredt som muligt. Vi har
forventninger til hinanden, bestyrelsen,
trænerne, til børnene og deres forældre.

Åbenhed, fordi...
Vi tror på, at åbenhed og kommunikation
tager de fleste problemer i opløbet. Ved at
afstemme vores forventninger til hinanden kan
vi undgå mange konflikter.
Din viden kan blive vores styrke...
Klubbens aktivitetsudbud afspejler dine og
dine børns ønsker og behov. Vi har rammerne,
og vil gerne have hjælp til at fylde dem ud.
Måske kan du noget som børn og voksne kan
få glæde af?
Er du i besiddelse af viden og lyst til
undervisning i f.eks.:

 springgymnastik
 inde hockey (floorball)
 bordtennis
 basketball
 volleyball
 badminton
 gymnastik for børn
 dans og bevægelse for børn
- så hører vi gerne nærmere og hjælper dig i
gang med det praktiske, også med evt. kurser
og uddannelse.
Vi tror på det vigtige i at være aktivt sammen
med vores børn.
Foreningslivet er rigt og mangfoldigt, men det
kræver frivillige hænder og lyst til engagement
i vores børns fritid, derfor er du som forælder
forpligtet når dit barn er aktiv i Dover GF.
Dover GF har følgende hold i 2008:
Fodbold:
Kontaktperson: Søren Laursen 86577279
Micro U7
Træner Anders Fisker Olesen
AFO@arlafoods.com, 87885089
og Steen Jacobsen
sjamus@oncable.dk, 86949779

Kontingent 200, - kr. pr. halvsæson
Pusling drenge U8
Træner Knut Sejten
sejten@onstage.dk, 86570722 / 20944747

Kontingent 350, - kr. pr. halvsæson

Pusling piger U8
Træner Bolette Olsen
boletteolsen@newmail.dk, 86100021

Kontingent 350,- kr. pr. halvsæson
Miniput drenge U9
Træner Flemming Martinsen
fm@dancook.dk, 87360199
og Kaare Birk
kaarebirk@hotmail.com, 86100146

Kontingent 350,- kr. pr. halvsæson
Miniput drenge U10
Kontaktperson Jørn Andersen
snofus@mail.dk, 86890489

Kontingent 350,- kr. pr. halvsæson
Miniput piger U9/U10
Træner Ole Keldorf
ok@asaa.dk, 86577061
og Henrik Holvad
hh@rival.dk, 87885588

Kontingent 350,- kr. pr. halvsæson
Lilleput drenge U11
Træner Philip Jones
jones@dan-mail.dk, 86577004

Kontingent 350,- kr. pr. halvsæson
Drenge A U14
Træner Jørn Andersen
snofus@mail.dk, 86890489
og Poul Egebjerg
egebjerg@os.dk, 86577401

Kontingent 400,- kr. pr. halvsæson

Junior A U16
Holdleder Søren Fosdal
sorenfosdal@hotmail.com
86577237 / 30297237

Gymnastik Damer
Instruktør Sine B. Olesen 86898984
Kontingent vintersæson 08-09

Kontingent 400,- kr. pr. halvsæson

400,-

Volleyball:
Kontaktperson:
Ingvar Kristiansen 86577102

Senior A
Holdleder René Toustrup
toustrup@c.dk, 86510507

Kontingent 500,- kr. pr. halvsæson

Motionsvolleyball, mix-hold
Kontingent vintersæson 08-09

Oldboys
Holdleder Jacob Gewitz
jacobgewitz@mail.dk, 86577476

Baner i hallen v. Bjedstrup Skole:
Kontaktperson:
Jan Malling 86100021

Kontingent 500,- kr. pr. halvsæson

375,-

Familiebaner udlejes fra efteråret 2008
Hele hallen 1 time, lørdag
1000,-

Dans og gymnastik:
Kontaktperson:
Edel Laursen 86577279

Badmintonbaner udlejes fra efteråret 2008
1 bane på en hverdagsaften
1000,-

Gymnastik far, mor og barn 2-4 år
Instruktør Jette Liborius 86577333
Kontingent vintersæson 08-09, børn
300,Gymnastik Spillopper 4-6 år
Instruktør Jette Liborius 86577333
Kontingent vintersæson 08-09, børn

300,-

Dans og gymnastik 3-4 klasse
Instruktør Ulla Jacobsen 86949779
og Hanne Søndergaard 87885089
Kontingent vintersæson 08-09, børn

300,-

Alle aktive, inkl. trænere og bestyrelsesmedlemmer, betaler kontingent.
Bestyrelsen i DGF 2008:
Formand Ingvar Kristiansen tlf. 86577102
Kasserer Jette Hald tlf. 86512750
Bestyrelsesmedlemmer
Ulla Jacobsen 86949779
Flemming Martinsen 87360199
Jacob Gewitz 86577476
Jan Malling 86100021
DGF er medlem af DGI og JBU.







Program 2008:
Standerhejsning d.7. april kl. 17
Sportsfest d.14. juni
Fodboldskole august/september.
Vintersæsonen annonceres i september
Standerstrygning i oktober

Multibanen:
Sidste års store projekt står til alles rådighed
alle ugens dage året rundt. Vi har alle en part i
banen og den er til for at blive brugt, så slå jer
endelig løs! Fodboldstøvler er tilladt.
Nyheder i 2008:
Vi vil til vintersæsonen 2008-09 forsøge at få
etableret et floorball hold i salen ved Bjedstrup
Skole. Hør mere herom når efterårssæsonen
annonceres.
Standerhejsningen i april markerer ud over
udesæsonens start også en ny og sundere stil i
DGF, hvor vi vil tilbyde frugt og grønt i stedet
for slik og sodavand i kiosken.
Vel mødt til den nye sæson ☺

