Super Goalball Event 2022

Invitation til kom og prøv Goalball til
Super Goalball Event 2022
PRØV DEN SJOVESTE HOLDSPORT FOR BØRN OG UNGE MED
SYNSHANDICAP
Kom og prøv den sjoveste holdsport for børn og unge med
synshandicap. Gør det i fællesskab med andre. Børn og unge kan
nu prøve kræfter med Goalball, som er en hurtig, krævende, sjov
og udviklende sport. Det eneste velfungerende holdspil for unge
med synshandicap herhjemme i Danmark.
I Højbyhallerne på Fyn den 24. april samles både stjernespillere,
hyggemotionisterne og de helt uerfarne til en dag med fart over
feltet.
Landsholdsspillerne er klar til at give den max gas i spændende
opgør mod nationale og internationale hold. Børn og unge, der
aldrig har prøvet spillet, inviteres til et ”kom og prøv
arrangement” med erfarne og motiverende trænere. Spillet er for
alle, der har lyst til at bevæge sig og gerne vil udvikle holdånd,
balance, styrke og mod.
Om du er flyvende motorisk eller aldrig har 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 synshandicappede. I får chancen for at lære en ny sport
sammen. Kort sagt til alle friske drenge og piger, der er fremme i
skoene.

I samarbejde med

Super Goalball Event 2022

Program:
10.00 - 10.30 Hvad er Goalball?
10.30 - 12.00 Prøv kræfter med Goalball, måske er du den nye
superskytte eller forsvarsspiller?
12.00 -13.00 Frokost & se en elite Goalball kamp.
13.00 -14.00 Kampe for nye spillere, prøv dine nye Goalball
færdigheder af.
14.00 - 15.00 Afslutning, sådan kommer du i gang med Goalball
derhjemme.

Hvor:
Højbyhallerne, Nørrelunden 20C, 5260 Odense S
Alle får mørklægnings ”skibriller ” på, så der spilles på lige vilkår
Deltagerpris: 30 kr. pr. prs. inkl. frokost
Pårørende gratis adgang ekskl. Frokost.

Hvordan:
Tilmeld dig eller hør mere hos idrætskonsulent i Parasport
Danmark Ricky Nielsen, mail: rni@parasport.dk,
Tlf. 22 22 61 59 - oplys navn, alder, tlf.nr. og bopæl.
Seneste tilmelding, tirsdag 12 april 2022.
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