Lid for enhver smag

Læs mere om festlighederne på Facebook.
Søg gruppen ”Dalby G&IF - 90 år”

Der er plads til alle i Dalby Gymnastik og
Idrætsforening.

Jubilæumsprogram

Om du er ung eller gammel er lige meget; vi
har en sportsgren, der passer til dig. Vi tilbyder
badminton, fodbold, gymnastik, håndbold,
karate, løb, petanque og styrketræning på alle niveauer.
At være medlem af
Dalby G&IF er
andet og mere end
bare at dyrke en

Fredag den 28.10.2016
Sodavandsdiskotek
Lørdag den 29.10.2016
Aktivitetsdag for børn i alle aldre
Tirsdag den 01.11.2016
Reception
Lørdag den 05.11.2016
Halfest m/Morphar & the Ladykillers

idræt. Vi er en
Dalby G&IF byder på mange forskellige
sportsgrene for børn i alle aldre!

familie, og der er
altid plads til én
til. I hallens cafete-

ria kan du puste ud efter anstrengelser og nyde

Husk, at du skal have tilknytning til Dalby eller
Dalby G&IF for at kunne deltage i aktiviteterne.

en kop kaffe eller en kold vand sammen med
vennerne. Hvis du bliver sulten, klarer vi også
det.

Dalby Gymnastik og Idrætsforening

Sammenholdet er det, der har drevet klubben i
foreløbig 90 år. Det er også sammenholdet, der
kommer til at drive os de næste 90 

Dalby Gymnastik og Idrætsforening
Bavnestræde 28
4690 Haslev

90 år med Dalby G&IF

Den 1. november 2016 er det præcis 90 år siden, at
en af kommunens nu største sportsklubber, Dalby
Gymnastik og Idrætsforening, så dagens lys for første
gang.
Oprindeligt var der blot tale om en gymnastikforening (Dalby Gymnastikforening), men efterhånden
som tiden er gået, er der kommet flere aktiviteter og
et ”IF” til. Dalby G&IF omfatter således nu både
håndbold, fodbold, motionscenter, petanque, gymnastik, løb, badminton og karate.
Selv om klubben er ved at være en ældre dame, betyder det ikke, at der ikke skal være gang i den. Derfor har vi planlagt en festuge, hvor der sker en masse
ting i hallen. Alle aldersgrupper er tilgodeset.

Sodavandsdiskotek (4.-9. klasse)

Halfest

Vi tager lidt forskud på festlighederne allerede

Vi sætter punktum for festugen med et brag af en

fredag den 28. oktober 2016, hvor vi i samarbejde

halfest! Det foregår lørdag den 5. november 2016

med Dalby Forældreforening afholder sodavands-

fra kl. 18.00.

diskotek for de unge.
Morphar & the Ladykillers spiller op til dans, og
Billetterne, der koster 25 kr. stykket, købes ved

det kommer ikke til at gå stille for sig, så du kan

indgangen.

godt begynde at finde danseskoene frem!

Store legedag (2-12 år)

Hvis du skal være én af de små 600 personer, der

Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 10.00-16.00 inviterer vi dig og din familie til at besøge os i Dalbyhallen, hvor vi sammen med Danlej holder store
legedag.

slipper gennem nåleøjet, skal du skynde dig at
bestille din billet hos

kasserendalbygif@yahoo.com
Du modtager en bekræftelse med betalingsoplysninger og –betingelser. Først når indbetalingen er

Tilmelding er ikke nødvendig, men tilkendegiv

modtaget, er din bestilling endelig.

gerne på Facebook, om du er interesseret i at deltage, så vi får et fingerpeg om deltagerantallet.
Arrangementet koster 50 kr. pr. barn. Billetter
købes ved indgangen.

Reception

Hvem kan deltage?
Af hensyn til pladsen, er det nødvendigt, at du har
tilknytning til byen eller Dalby GI&F for at kunne
deltage i arrangementerne.

På selve jubilæumsdagen, den 1. november 2016,
afholdes den officielle del af festen, når vi kl.
17.00-19.00 slår dørene op for en reception, hvor
vi byder på en let anretning samt noget at skåle i.
Morphar & the Ladykillers spiller
op til dans , når der lørdag aften
afholdes halfest.

Tilmelding er ikke nødvendig, men tilkendegiv
gerne på Facebook, om du er interesseret i at deltage, så vi får et fingerpeg om deltagerantallet.

Dalby Gymnastik og Idrætsforening
Bavnestræde 28
4690 Haslev
Telefon (formand): 20 20 89 96
E-mail: atjensen@dalbynet.dk

