PRØV DEN SJOVESTE HOLDSPORT FOR BØRN OG UNGE MED NEDSAT SYN
Kom på banen nu...
Gør det i fællesskab med andre – prøv holdsporten Goalball!
Børn og unge kan nu prøve kræfter med Goalball under en særlig Super Goalball Event.
Goalball er en hurtig, krævende, sjov og udviklende sport – et af de få holdspil for unge med nedsat syn.
I Taulov den 11. september 2021 samles både Danmarks stjernespillere og de helt uerfarne i en weekend
med fart over feltet. For de erfarne sker det ved en ligaturnering og for nye ved et ”Kom og prøv arrangement”.
Landsholdsspillerne er klar til at give den max. gas i spændende opgør.
Børn og unge der aldrig har prøvet spillet inviteres til et ”Kom og prøv arrangement” med erfarne og motiverede
trænere.
Spillet er for alle, der har lyst til at bevæge sig og gerne vil udvikle både holdånd, balance, styrke og mod. Så om
du er flyvende motorisk eller aldrig haft en bold i hånden før, er det en sport for dig.
Tag gerne din bedste ven eller søskende under armen, det betyder ikke noget om de er seende eller har nedsat
syn. Så får I chancen for at lære en ny sport sammen. Kort sagt til alle friske drenge og piger, der er fremme i
skoene.
Du kommer også til at se nogle af de erfarne spillere spille og hilse på nogen af dem.
Det sker lørdag den 11. september 2021:
09.30: ”Fælles kick-off” med goalballsportens landsholdsspillere
10.00 – 10.30: Hvad er Goalball?
10.30 – 12.30: Prøv kræfter med Goalball – måske er du den nye superskytte eller forsvarsspiller?
12.30 – 13.00: Se kamp - landsholdsspillerne i aktion
13.00 – 14.00: Frokost & mød nogen af goalballsportens landsholdsspillere
14.00- 16.00: Kampe for nye spillere: Prøv dine nye goalball færdigheder af med støtte fra landsholdsspillere.
16.00 – 16.45: Tid til ”røverhistorier” fra goalballverdenen og lidt om dagens oplevelser.
16:45 - 17:00: Overrækkelse af trofæ til vinderholdet af ligakampene.
Afslutning – Sådan kommer du i gang og tid til autografer!
Hvor: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia.
''Kom og prøv arrangement'' er for børn & unge.
Alle får mørklægnings ”skibriller ” på – så der spilles på lige vilkår.
Deltagerpris: 50,- kr. pr. person inkl. frokost
1 pårørende gratis adgang eksl. Frokost.
Tag venner og familie med til en festlig oplevelse sammen for bare 50 kr.,- pr. person.
Billetter købes via place2book.com
Tilmelding: Skriv til susannehave1@gmail.com - oplys navn, alder, telefonnummer og bopæl.

