
 

Deltagelse 

ALLE løbere kan deltage i afslutningsshowet Fredag d. 1. april uanset alder, niveau og om man lige er startet til skøjteløb! 
Vi opfører i år Cartoons on Ice. Hver hold vil have deres eget show nummer med teamet Dance Movies. Der vil være nogle hold som har show 
numre på tværs af holdene.  
FunSkate 1 (u/10 år)   Hjerter Dame og hendes hær af spillekort (fra Alice i Eventyrland) 
FunSkate Free 1 + FunSkate Mini Frost  
FunSkate 2 (o/10 år)  Scoppy Doo 
FunSkate Free 2   Arabiens Nat + Snehvide & de syv små dværge 
K2-K1-M   Overraskelse 
 
I denne sæson har vi igen valgt at slutte sæsonen af med intet mindre en 3 opvisninger af det store afslutningsshow. 

1. show vil blive vist for kommunens institutioner (vuggestuer og børnehaver) kl. 10.00 

2. show vil blive vist for kommunens skoler og SFOér kl. 15.00 

3. show vil blive vist for familier, forældre, søskende, venner og bekendte kl. 18.30  

Efter sidste show vil der være uddeling af erindringsnåle til Funskate konkurrence deltagerne og der vil blive taget billeder af alle hold. 

Det er IKKE forventet at I forældre er i skøjtehallen hele fredagen medmindre I på forhånd melder jer til at hjælpe med praktiske gøremål i 

løbet af dagen eller jeres barn er under 5 år – vi vil bare rigtig gerne låne jeres børn  

Bestyrelsen og hele trænerteamet vil være i skøjtehallen fra tidlig morgen, så I kan aflevere børnene allerede kl. 07.30 hvis det er 
nødvendigt. 

Mellem hvert show vil vi lave aktiviteter, lege, spise frokost og bare hygge os sammen med børnene. GSF sørger for frokost, frugt og 
drikkevarer til alle i løbet af fredagen. Tilmelding er dog vigtigt, så vi ved hvem der deltager OG hvor mange der skal laves kostumer til: 

        ALLE løbere som skal deltage i showet SKAL tilmeldes via Klubmodul:  
 

Deltagelse i show: Tilmelding på Klubmodul senest d. 13/3 (Gratis)      

Deltagelse i generalprøver:  Tilmelding på Klubmodul senest d. 20/3 (Gratis)      

Det forventes at ALLE også deltager i generalprøverne. 

Vi glæder os alle sammen rigtig meget til årets Cartoons on Ice Show. Der bliver lagt rigtig 

mange kræfter i at få det hele til at hænge sammen, så sørg for at printe alle 

informationssiderne ud og husk at informere jeres barn/børn så de ved om de skal deltage 

  eller ej og meld endelig tilbage hvis der er noget i dette 

  skriv, som er uforståeligt eller hvis der er tvivlsspørgsmål. 

  Tak   

  Mange hilsner fra Berit Tromborg, formand, samt 

  bestyrelse og trænerteam 

 


