INDBYDELSE TIL

Vælg mellem seks hold
Holdene besøger hver idrætsgren seks gange i træk.

MINISPORT

Vi har igen i år lavet aldersinddeling på holdene. Klassetrinene er for skoleåret 2018/19.
Hold F-G starter til januar 2019.
A: 1. – 2. klasse: Håndbold, svømning, springgymnastik, cricket, volleyball,
badminton
B: 1. – 2. klasse: Cheerleading, håndbold, svømning, springgymnastik, cricket,
volleyball
C: 1. – 2. klasse: Volleyball, badminton, cricket, svømning, springgymnastik,
håndbold

Går du i 0. - 1. eller 2. klasse i skoleåret 2018/19?
Kunne du tænke dig at prøve nogle af disse sportsgrene:
Badminton – cheerleading – cricket – håndbold
– springgymnastik – svømning – volleyball
og bor du i Gladsaxe kommune, så har du chancen nu!

D: 0. klasse:
E: 0. klasse:
F: 0. klasse:
G: 0-klasse:

I løbet af sæsonen besøger du 3 – 6 forskellige klubber, og får
lov til at prøve kræfter med hver enkelt idrætsgren.
Alle idrætterne er målrettet både piger og drenge.
På modsatte side kan du se, hvilke idrætsgrene hvert hold besøger.

HVORNÅR OG HVOR?
Hvornår:
Hver onsdag kl. 16.00 – 17.00.
Hold A-C: 22. august 2018 – 29. maj 2019
Hold D-E: 22. august 2018 – 02. januar 2019
Hold F-G: 09. januar 2019 – 29. maj 2019
Fælles intro-aften for børn og forældre på hold A-E
den 15. august 2018 i Gladsaxe Sportshal.
Intro-aften for hold F-G den 02. januar 2019.
Aflysninger af træningen kan forekomme i enkelte
tilfælde, hvis kommunen skal disponere over lokalet
den pågældende dag el. lign.
Hvor:
Minisport foregår på de involverede klubbers faste
træningssted, som er beliggende i nærheden af
Gladsaxe Sportshal.
HVAD KOSTER DET?
Hold A – C: 900 kr. for sæsonen.
Hold D – G: 450 kr. for sæsonen.
Betales ved sæsonstart.
Rekvisitter og udstyr findes i klubberne.

Cricket, springgymnastik, håndbold
Springgymnastik, cricket, badminton
Badminton, håndbold, svømning
Håndbold, svømning, springgymnastik

HVOR MANGE?
Hold A – C: 30 børn på hvert hold.
Hold D - G: 24 børn på hvert hold.
TRÆNERE OG HOLDLEDER
Der vil være 2-3 trænere i de klubber, vi
besøger. Herudover er der til hvert hold
knyttet en holdleder, som følger holdet
gennem sæsonen.
TILMELDING
Du skal tilmelde dig på
www.gladsaxe-minisport.dk
Klik på ”tilmelding”.
Der åbnes for tilmelding den 7. juni 2018.

Gladsaxe Minisport arrangeres af
AB Cricket
GIF - Gymnastik
Gladsaxe HG
Gladsaxe Søborg Badmintonklub
Gladsaxe Svømmeklub
Lyngby-Gladsaxe Volley

Du kan også scanne
QR-koden og komme
direkte til hjemmesiden.
KONTAKTPERSONER
Marianne Larsen: Telefon 30 37 77 97
Stine Louise Knudsen:
stinelulu@gmail.com
www.gladsaxe-minisport.dk

Gladsaxe Minisport er økonomisk støttet af
Gladsaxe Kommune

05.2018
DESIGN 1508
LAYOUT/TRYK FORMEGON
TEGNER PIA DARFELT

