TILMELDING

GKF Gallashowet fredag d. 23. marts 2018

Tilmeldingen skal ske senest 3. marts 2018
Vi glæder os til at modtage alle jeres tilmeldinger til deltagelse i dette års show, og vi håber på rigtig mange
deltagere igen i år!
Lidt om deltagelse i showet
Inden du tilmelder dig til årets Gallashowet 2018 ”A Trip down Memory Lane” - er det vigtigt du læser
nedenstående
Der er 2 muligheder:
1. Du deltager
2. Du deltager ikke
DELTAGER:
Hvert holds koreografi bliver nøje planlagt efter hvilke deltager der er, samt antallet af deltagere. Derfor er
din tilmelding vigtig for trænerne.
Det er også vigtigt at du kommer til alle træningerne så vidt det er muligt, så du sammen med dit hold får
den træning der skal til, for at kunne opføre jeres nummer på selve dagen. På den måde får både du og dit
hold den bedste oplevelse.
Kan du ikke komme til en træning eller er du syg, sørger du selv for at holde dig orienteret med dine
holdkammerater om, hvad de har lært af nye ting til showet og øver det sammen med dem, så at du kan
følge med på isen når du er tilbage til træning.
Er du væk en længere periode, grundet rejse eller anden årsag, så tal med din træner så I sammen kan finde
en løsning.
DELTAGER IKKE:
Kan du IKKE deltage, er det vigtigt at du gør din træner opmærksom på dette. På den måde kan de bedre
tilpasse og tilrettelægge din træning
Der vil selvfølgelig være TRÆNING for dem, der ikke deltager i showet og din træningskvalitet ændrer sig ikke
– men når dit hold træner show, vil du måske lave det samme, blot ved siden af dem, eller blive sat til at lave
noget andet. Din træning bliver ikke ringere – det lover vi.

