Vi har en drøm
I Dover Gymnastik Forening drømmer vi om at DGF også er andet end en masse fodbold,
gymnastik, volley og badminton.
Vi ønsker at starte nye aktiviteter, der også kan appellere til dem, der ikke lige er til en masse
fodbold som er den fremherskende sommer aktivitet nu.
Vi vil også gerne styrke aktiviteter hvor flere i familien eller hele familien kan deltage.
Vi vil rigtig gerne starte springgymnastik i vinterhalvåret. Mange børn vil elske det. Hvis der er
nogen der har erfaringer og/eller interesse for det, er vi meget behjælpelige med at få det startet op
og kan tilbyde kurser til instruktører.
Vi vil gerne starte floorball til efteråret, som både børn og voksne kan spille sammen. Måske skal
man lave et hold for voksne og mindre børn og et hold for større børn og voksne. Vi vil introducere
det til sportsfesten lørdag den 14/6, hvor vi vil få et opvisningshold til at komme og vise det og
introducere reglerne. Hvis nogen skulle ha interesse i dette, vil vi gerne tale med jer til
sommerfesten om det. Vi tror det er et hammersjovt spil med fuld fart på. Se mere på denne side
http://www.floorball.dk/

Også her har vi brug for, at der er nogen, der vil stå for det for at, det kan blive til noget. Vi er
behjælpelige med kurser og andet.
Vi vil også gerne starte en hel ny afd i DGF ? Dover Gymnastik Forening Kano og Kajak afd.
Vi tror det er en aktivitet mange familier kunne få meget glæde og motion af.
Vi har gjort os nogle tanker men har slet ikke lagt os fast på noget.
Der skal til en start købes 4 kajakker og 2 kanoer, som skal opbevares på en trailer, som man kan
klikke på sin bil og køre ud i det danske søhøjland. Det vil kunne gi fantastiske naturoplevelser og
masser af motion. Det koster et kontingent, som gir ret til på nettet at kunne booke- Det koster et
mindre gebyr hver gang man booker, så man også husker at booke af, hvis man ikke skal bruge dem
alligevel. Et sådan system findes allerede og skal blot rettes til.
Vi har brug for folk, som også synes det er en god ide, og som vil være med i gruppe, der får det op
og køre hurtigt så vi allerede kan få glæde af det nu i denne sommer.
Med sportslige hilsner
bestyrelsen i DGF

