
Kære forældre til vores to springhold onsdag fra kl. 18.00-20.30 

 
Så nærmer opvisningerne sig med hastige skridt og vi er ved at være klar – dog 

er der stadig lidt, der skal på plads. 
Vi har øvet og øvet serien, som nu næsten er på plads. Springserien øver vi os 
stadig lidt på, for vi vil jo gerne vise det bedste. 

For at være helt klar vil vi gerne, hvis vi alle kunne øve serien SAMMEN dvs. 

begge springhold onsdag d. 2. Marts kl. 18.00-18.20 

 
Vi har valgt i år at købe bluser til springerne og derfor kommer der en 
egenbetaling på disse på mellem 50-90kr. Det håber vi, er okay!  

Der kommer nærmere besked herom. 
Bluserne prøves inden bestilling, så jeres barn får den rigtige størrelse. 
HVIS I allerede nu ved, at jeres barn IKKE skal med til opvisningerne eller en af 
dem (hvilket vi ikke håber, bliver aktuelt for nogen), vil Camilla (instruktør) 

gerne vide det inden bestilling af bluserne via SMS på 29676329. Hvis man IKKE 
vil betale for blusen, vil hun også gerne vide det, så skal man bare have en sort 
bluse/top på til opvisningen. 
Vi regner med, at 3. kl. pigerne skal have den lyseblå/sorte top på og drengene T-

shirten i lyseblå. Pigerne fra 4.kl-7.kl. skal have den 3 stribet top på og drengene 

T-shirten i sort. I kan se dem nedenunder. Gymnasterne skal have sorte 
bukser/shorts på eller nogen lignende (hvad I nu har derhjemme)  

 

 
 

Her kommer der lige lidt praktiske og VIGTIGE oplysninger ang. opvisningerne: 
Flemming efterskole d. 5. marts 2016 

• Vi skal på gulvet kl. 12.11 

• Vi mødes derude kl. 11.30 (senest – vi mødes i forhallen) 

• Alle møder op i deres opvisningstøj 

• Alle pigerne har sat deres hår op (gerne i fletninger) 

 
Forum Horsens d. 13. marts 2016 

• Vi skal på gulvet om formiddagen 

• Vi mødes i Forum kl. 9.00 i forhallen 

• Alle møder op i deres opvisningstøj 

• Alle pigerne har sat deres hår op (gerne i fletninger) 

 

Ellers vil vi bare sige TAK for en fantastisk sæson – vi glæder os til at 

vise Jer, hvor dygtige jeres børn er blevet ☺☺☺☺ 

 

Opvisningshilser Camilla & Co.  (29676329) 


