
                                                                                                                                                                                                                                               November 21 

 

Vil du med Vakse Voksne til Landsstævne i Svendborg? 

Den 30. juni – 3. juli 2022 

NRUI deltager med Vakse Voksne – mix holdet for både mænd og kvinder – alle er velkomne - også dem, der ikke har 
gået på holdet før. Som altid er der plads til sjov, spas og socialt samvær  

Træningen foregår i Næsbjerg skolehal onsdage kl. 19:00-20:30. Vi starter den 20. april 2022. 

Der er ekstra træning lørdag den 11. juni kl. 9:00 samt generalprøve i DGI Sydvest i Gryden i Esbjerg søndag 
den 19. juni 10:00-16:00 

Prisen for at være med på holdet 600,- incl. bold og dragt – tilmelding i Conventus via NRUI.dk 
 
Pris på deltagelse til Landsstævnet ved hurtig tilmelding senest d. 30. november kr. 999,- herefter kr. 1.299,-  
Tilmeldingen foregår på DGI`s hjemmeside L22 – læs gerne guiden og alt om praktiske oplysninger inden tilmeldingen - 
vi hører til DGI Sydvest og ved tilmeldingen kan du finde holdet Vakse Voksne fra Næsbjerg under aktiviteten gymnastik 
 
Vi har oprettet en Facebook gruppe ”Vakse Vokse til L2022” – ansøg gerne om medlemskab, når du har tilmeldt dig til 
holdet og landsstævnet.
 
Instruktør: 
Kirsten Christensen tlf. 21220175 
Holdledere:  
Conni Damm tlf. 30624924 
Anne-Lise Nielsen tlf. 40254034 

                                                
Vi glæder os til at se dig  

                      

                            

 
 
 
 
Samvær på tværs af evner, 
ambitioner og køn 
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