Foreningsaktiviteter i ST70
sæsonen 2015/2016

Gymnastik i ST70
Børnehold
Forældre/barn gymnastik 2-4 år
Gymnastik 4 -5 år
Gymnastik 5-6 år
Spring 0.-4. kl.
PIGE TONS for piger 0.–3. kl.
FIT FOR FIGHT - drenge og piger 3.–7. kl.
Super Girls - piger 3.–7. kl.

ST70 Gymnastik starter i uge 37 og løber frem til påske 2016.
Tilmelding samt al information om holdene er tilgængelig på vores hjemmeside
www.st70.dk under gymnastik fra 10. august.
Kontant betaling af kontingent kan ske ved kontakt til kasserer Bente Gregersen på
bentekarl@yahoo.dk eller på telefon 86 23 13 68. Hun kan også modtage betaling med
fritidspas.
Har du andre spørgsmål, eller har du lyst til at være en del af vores trænerteam kontakt
venligst formand Olga Palm på gymnastik@st70.dk

Badminton i ST70
Minithon: Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Torsdag kl. 17.00 – 18.00

Ungdom: Tirsdag kl. 17.00 – 18.30
Torsdag kl. 17.00 – 18.30

Træner:

Linda Rostgaard

Træningen foregår i hallen på Bakkegårdsskolen
Første træningsdag er tirsdag den 1. september 2015

Kontingent for sæsonen 2015/2016
Minithon: 400,- kr.
Ungdom: 490,- kr.

Tilmelding og kontingentbetaling på www.st70.dk eller ved kontakt til træneren.

Ved betaling med fritidspas kontaktes kasserer Inge Pedersen på
inge.pedersen@aak.com eller mobil 26 15 71 89.
Man kan også henvende sig til træneren i hallen.

Vil du vide mere om badminton i ST70, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem.
Navne, e-mails og telefonnumre findes på www.st70.dk/badminton

Håndbold i ST70

Håndbold er et sjovt spil, hvor der sker noget hele tiden
Man scorer mange mål, så kom og prøv om håndbold
i ST70 er noget for dig

ST70 håndbold tilbyder håndbold for alle piger og drenge fra 6 år

Vi træner i Bakkegårdshallen i Trige hver mandag og onsdag eftermiddag.
Sæsonen starter den 17. august og varer indtil påskeferien.

Alle holdene har dygtige og erfarne trænere over 18 år, og du er velkommen til at
komme og prøve et par gange før du melder dig til.

Har du fritidspas fra Aarhus Kommune, tager vi også imod dette som betaling for kontingent. Du kan blot henvende dig til træneren.

Læs mere om træningstider og priser på håndboldsiderne på www.st70.dk

Vil du vide mere om håndbold i ST70, kan du kontakte klubbens formand
Lars Dalgas Bunch på mobil 51 57 26 33 eller lars@4esser.dk

Fodbold i ST70
ST70 fodbold har en målsætning om til hver en tid, at tilbyde fodbold for alle unge i området mellem 5 og 15 år. Vi lægger stor vægt
på sammenholdet, bevægelse og glæden ved boldspillet.
Her er plads til alle på lige vilkår.

I sæsonen efterår 2015 tilbyder vi hold til alle fra årgang 1998-2011
Prisen for kontingent i efteråret er 325 kr. for de yngste børn og stiger til 400 kr. for de ældste ungdomsårgange. Alle hold er tilmeldt holdturneringer i DBU regi, ligesom flere hold
tager på weekendstævner som sæsonafslutning.

Vi træner på banerne ved Trige gml. stadion samt ved Spørring stadion.
Læs mere om hvor og hvornår din årgang træner på ST70.dk under fodbold.

Vi holder i år fælles opstart for alle årgange søndag d. 16. august på Trige gml. Stadion
Se evt. nærmere tidspunkt på st70.dk og i Treklang. Her kan du prøve en fodboldtræning og
finde ud af, om fodbold i ST70 er noget for dig. Du kan også møde vores trænere og finde
ud af, om du kender nogle af de andre spillere. Vi har i løbet af dagen den store og vigtige
"drømmekage-konkurrence". Mød endelig op - det er gratis og uforpligtende.

Tilmelding til fodbold foregår online via st70.dk. Man må gerne være med i et par prøvetræninger, inden man melder sig til. Tilmelding kan også klares ved at kontakte vores kasserer Morten Larsen på mobil 29 86 11 79 eller via mail mltrans2011@gmail.com. Morten kan
også hjælpe, hvis du vil betale dit kontingent med fritidspas.

Har du lyst til at være en del af fællesskabet, som træner, i bestyrelsen eller som frivillig til
diverse opgaver, kan du kontakte Ole Carstensen på mobil 21 41 32 77 eller mail
olecarstensen71@gmail.com

