
Tilmelding på www.dgi.dk/201618406008

Så gi’ den gas på DGI’s fodboldskole

DGI Fodboldskole i Lundtofte - uge 26

Er du til fede
fodboldtricks?



Fede freestyle tricks og seje 
finter

For drenge og piger i alderen 8-14 år

En uges fodboldskole med teknisk træ-

ning, finter og freestyle tricks.

DGI’s fodboldskole er:

- Aktiv ferie

- Masser af hygge med vennerne

- Nye fodboldfærdigheder

- Et væld af sjove oplevelser

- Udfordringer

I, som forældre, kan føle jer helt trygge 

ved at tilmelde jeres barn på DGI’s fod-

boldskole. De dygtige og kvalificerede 

trænere og hjælpetrænere står nemlig 

klar til at give jeres barn en uforglem-

melig uge i fodboldens tegn, mens I selv 

er på arbejde. 

Prisen er inkl.:

- 1 Hummel spillertrøje og -shorts

- 1 par Hummel strømper

- 1 Hummel fodbold

- 1 drikkedunk

Tøjpakkerne fåes i følgende størrelse:

- 4 år (104 cm.)

- 6-8 år (116-128 cm.)

- 10-12 år (140-152 cm.)

- 14-16 år (164-176 cm.)

- Small, medium, large, X-large og XX-

large.



Ifølge tidligere deltagere er det bedste ved skolerne: 

 � Jeg er sammen med kammeraterne og lærer noget nyt om fodbold

 � Højt humør. Kombinationen af træning og sjov

 � Kampene og kammeraterne

 � Legene og trænerne - det var sjovt og dejligt at være sammen med mine venner

 � At øvelserne bliver forklaret på en god og brugbar måde, så jeg lærer meget. 



Årgang:

Piger og drenge fra årgang 2002-2008

Sted:

Lundtofte Idrætsplads, Ravnholmvej 11, 

2800 Lyngby

Tidspunkt: Uge 26

Mandag-fredag kl. 9-15

Pris: 930,- kr. pr. deltager

Spørgsmål: 

DGI Nordsjælland 

79404700, nordsjaelland@dgi.dk

Tilmelding og yderligere information:

www.dgi.dk/201618406008 

senest 24. maj

Ved tilmelding 25. maj - 7. juni (hvis der 

stadig er ledige pladser) kan vi ikke 

garantere, at tøjet er der til skolestart. 

Hvis det ikke er fremme til skolestart 

skal det efterfølgende, når I får bedsked, 

hentes på vores kontor i Hillerød.

Ved tilmelding fra 8. juni vil det IKKE 

være muligt at bestille tøjpakken (Man 

får bold og drikkedunk).

Praktiske informationer

Mere info på: www.dgi.dk/fodboldskoler


