GGIF Fodbold nu også med Freestyle træning
Fredag den 2. februar klokken 18.00 er GGIF Fodbold klar med et helt nyt tilbud i
Lynghallen.
Her står to af Jyllands bedste indenfor Freestyle fodbold klar til at begynde at lære fra sig
af teknisk fodboldtricks, som ellers kun ses på strandene i Brasilien eller TV reklamer.
Brødrene Mathias (16 år) og Jonas (19 år) Landén Jeppesen har seriøst dyrket
Freestyle i 2 ½ år, og er blandt de dygtigste i Jylland til sporten, og nu er de klar til at lære
fra sig til andre.
-

Begge har spillet fodbold i GGIF, hvor Mathias både spiller og er ungdomstræner nu. I
klubben var vi ikke i tvivl, da de henvendte sig og spurgte om det var en aktivitet vi ville
tilbyde. Freestyle er helt klart i familie med fodbold, og vi tror vi kan tiltrække nogen,
som måske er kørt sur i den organiserede træning, men helt sikkert også mange som
er i klubben i forvejen og gerne vil lære tekniske trick, siger Søren Madsen, der
formand for GGIF Fodbold.

For alle fra 9. til 99 år
Freestyle har ingen alder fortæller de to trænere, der er klar til at tage mod alle – både
piger og drenge i alderen fra 9 til 99 år, og såmænd også 8-årige, hvis de slet ikke kan
vente.
-

Vi har deltaget i mesterskaber, men træningen er foregået hjemme på vendepladsen
og i haven og har efterhånden den erfaring, der gør at vi gerne vil give andre mulighed
for at lære Freestyle også, siger Jonas og Mathias.

De to Freestyle brødre har i dag specialbolde og sko, men det er ikke nødvendig for at
komme i gang på fredag. Alt hvad man skal have med er indendørs tøj og sko, så har
GGIF Bolde klar til de forhåbentlig mange nye freestylere i Grindsted.
Kom og prøv gratis to gange
Vil man vide lidt mere kan man ringe til Mathias på telefon 5123 0769 eller Jonas på
telefon 2049 8106. Eller man kan se, hvad freestyle går ud på via de brødres facebook
side som hedder Freestyle VIPS.
De første træninger foregår i Lynghallen fredag fra 17.00 til 18.00, men senere vil der
også blive øvet udendørs, når vejret er til det.

De første træninger er fri, hvor man kan prøve om det noget for en. Efter to træninger skal
der betales kontingent til GGIF på 250 kroner for foråret.
Yderligere oplysninger hos GGIF Fodbold, Formand Søren Madsen på telefon 4096 2187
eller hos de to trænere Mathias på telefon 5123 0769 eller Jonas på telefon 2049 8106.

Billedtekster: Jonas til venstre og Mathias kan adskillige tricks med fodbolden og
nu vil de lære dem til andre.

