
OPVISNING / BØRNEDAG FOR VORES MINDSTE GYMNASTER  
SØNDAG DEN 8. MARTS 2020 I HAMMERUM HALLEN 

                              

 

 

 

Vi vil gerne vise jer, hvad vi har vi har gået og puslet med i gymnastik-sæsonen.  

Derfor inviterer vi igen i år til en dejlig opvisningsformiddag for de mindste gymnaster.  

 

Dørene åbnes kl. 9.30, og alle børn mødes med deres hold/leder kl. 9.45. Husk at få jeres 

gymnastik-t-shirt på! Mor, far, barn-holdene og Puslinge med forældre mødes i 

gymnastiksalen, og alle de andre hold mødes i Hal 2. Der hænger skilte ved indgangen!  

 

Entré: Voksne 40,- og børn (4-13 år) 10,-. Børn, som skal lave opvisning, har selvfølgelig 

gratis adgang. Hvis I har købt en 2-dages billet til opvisningen dagen før den 7. marts til 

80 kr., så husk denne, idet den også gælder som entré søndag den 8. marts. Det er en 

god idé at have kontanter med, men der kan ligeledes betales med mobilepay.  

 

Dagens program:  

Kl. 10.00  Indmarch og velkomst 

  Mor, far, barn - lørdag 

  Mor, far, barn - tirsdag 

  Puslingepiger 

Tonserne 

Små Piger 1 

Puslinge med forældre 

Turbo 1 

Små piger 2  

 

Ca. 11.45-12.15 Redskabs- og legebane for alle børn, også søskende.  

Forældre har selv ansvaret for deres børn på banen, og vi vil 

meget gerne bede forældrene om hjælp til at tage imod osv.  

 

Efter indmarch må gymnasterne gerne gå op til deres forældre og se de øvrige hold lave 

opvisning. Vi skal nok løbende kalde på gymnasterne, når de skal mødes med deres eget 

hold.  

 

Der er åbent i Café Lindbjerg fra kl. 9.30 – 12.30, så der er rig mulighed for at købe en 

kop kaffe og andet godt i løbet af formiddagen.  

 

Parkering: Der kommer rigtig mange mennesker, og dermed også mange biler til de få 

parkeringspladser. Husk, at I kan parkere både foran og bagved hallen. En god idé er at 

gå eller tage cyklen, hvis I bor tæt på Hammerum Hallen.  

  

Vi ses!  

 

Gjellerup Sdr. SG&I 


