
 

RYTMERYTMERYTMERYTME----    ELLERELLERELLERELLER    DANSEDANSEDANSEDANSETRÆNER TIL ASIF TRÆNER TIL ASIF TRÆNER TIL ASIF TRÆNER TIL ASIF 
RYTMERYTMERYTMERYTME----/SPRINGHOLD/SPRINGHOLD/SPRINGHOLD/SPRINGHOLD    Vi søger en rytmeVi søger en rytmeVi søger en rytmeVi søger en rytme----    eller danseeller danseeller danseeller dansettttræner til ræner til ræner til ræner til sæsonsæsonsæsonsæsonenenenen    2020202016/16/16/16/2020202017171717    ViViViVi    er en lilleer en lilleer en lilleer en lille,,,,    hyggelig hyggelig hyggelig hyggelig gymnastikgymnastikgymnastikgymnastikforening i Astrupforening i Astrupforening i Astrupforening i Astrup....    VVVVores ores ores ores rytmerytmerytmerytme----/springhold/springhold/springhold/springhold    træner hver træner hver træner hver træner hver tirsdag i tirsdag i tirsdag i tirsdag i AstrupAstrupAstrupAstrup----Sønderskov Sønderskov Sønderskov Sønderskov hahahahallen fra llen fra llen fra llen fra 17.1517.1517.1517.15----19.00, og v19.00, og v19.00, og v19.00, og vi er femi er femi er femi er fem    spring spring spring spring trænertrænertrænertrænereeee, , , , men men men men vi vi vi vi mangler enmangler enmangler enmangler en    eller eller eller eller totototo    trænertrænertrænertræner(e)(e)(e)(e)    til til til til rytme eller rytme eller rytme eller rytme eller dansdansdansdans....    Alderen på vores gymnaster er fra 4 kl. Alderen på vores gymnaster er fra 4 kl. Alderen på vores gymnaster er fra 4 kl. Alderen på vores gymnaster er fra 4 kl. og op efterog op efterog op efterog op efter....    Hvis du syntesHvis du syntesHvis du syntesHvis du syntes,,,,    det lyder spændenddet lyder spændenddet lyder spændenddet lyder spændendeeee,,,,    og og og og kunne kunne kunne kunne du du du du tænke dig at blive en del aftænke dig at blive en del aftænke dig at blive en del aftænke dig at blive en del af    eeeet gt gt gt godt fællesskab odt fællesskab odt fællesskab odt fællesskab iblandt iblandt iblandt iblandt træneretræneretræneretrænere    og dygtige,og dygtige,og dygtige,og dygtige,    engagerede engagerede engagerede engagerede gymnaster, gymnaster, gymnaster, gymnaster, så vil vi gerne høre fra dig/så vil vi gerne høre fra dig/så vil vi gerne høre fra dig/så vil vi gerne høre fra dig/jerjerjerjer!!!!    Vores forventningVores forventningVores forventningVores forventningerererer    til dig/til dig/til dig/til dig/jer:jer:jer:jer:    Du skal haveDu skal haveDu skal haveDu skal have    lyst til lyst til lyst til lyst til at lave at lave at lave at lave og undervise i rytmisk og undervise i rytmisk og undervise i rytmisk og undervise i rytmisk gymnastikgymnastikgymnastikgymnastik    eller danseller danseller danseller dans. Du/. Du/. Du/. Du/i i i i skalskalskalskal    lave minimum 2 lave minimum 2 lave minimum 2 lave minimum 2 rytmerytmerytmerytme----    eller danseseriereller danseseriereller danseseriereller danseserier    til vores opvisningertil vores opvisningertil vores opvisningertil vores opvisninger. V. V. V. Vi i i i er er er er normalt til 3 normalt til 3 normalt til 3 normalt til 3 ––––    4 opvisninger om året4 opvisninger om året4 opvisninger om året4 opvisninger om året....    MinimumMinimumMinimumMinimumssss    alder: 17 åralder: 17 åralder: 17 åralder: 17 år    Du/Du/Du/Du/i kommer påi kommer påi kommer påi kommer på    relevante DGI kurserrelevante DGI kurserrelevante DGI kurserrelevante DGI kurser    i rytme eller dansi rytme eller dansi rytme eller dansi rytme eller dans....    Så ring eller skriv til os, så er vi Så ring eller skriv til os, så er vi Så ring eller skriv til os, så er vi Så ring eller skriv til os, så er vi klar til at svare på klar til at svare på klar til at svare på klar til at svare på spørgspørgspørgspørgsmålsmålsmålsmål....    Vi er åbne for nye idéer og nye mulighederVi er åbne for nye idéer og nye mulighederVi er åbne for nye idéer og nye mulighederVi er åbne for nye idéer og nye muligheder....    Mail: Mail: Mail: Mail: asif.gymnastik@gmail.comasif.gymnastik@gmail.comasif.gymnastik@gmail.comasif.gymnastik@gmail.com    Karin: 3074 0223Karin: 3074 0223Karin: 3074 0223Karin: 3074 0223                        Gert: 4030 9342Gert: 4030 9342Gert: 4030 9342Gert: 4030 9342 


