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Kære alle 

Vi er glade for at præsentere årets tema til GKFs GALLASHOW 2018. 

GKF, A Trip down Memory Lane 
 

DATO 

Gallashowet ligger i år FREDAG d. 23. marts 2018. 

Der er som vanligt 3 show i løbet af dagen, hvor kommunens skoler og børnehaver allerede nu står i kø for at 

få fat i de ledige pladser på tilskuerrækkerne. 
 

INVITATIONER 

Gentofte kommune støtter hvert år dette show og står i spidsen for udsendelsen af invitation til samtlige af 

kommunens skoler og institutioner. 

SE INVITATIONEN TIL KOMMUNENS SKOLER OG INSTITUTIONER HER – Og, del den gerne med jeres 

børnehave, skoler eller klassens lærer. 

Det bedste er når børnehave-vennerne og eller klassen kommer 😊 

Forrældre, bedsteforældre, søskende, bedste venner, naboerne, FAMILIE INVITATIONEN FINDER DU HER. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til LE GRANDE FINALE kl. 17.00, hvor der vanen tro bydes velkommen 

af byens Borgmester, Hans Toft. Derudover bliver der også uddelt årsnåle. 
 

FRI FRA SKOLE 

Der er tradition for at løberne holder fri fra skole denne dag, dette for at kunne deltage i alle 3 show. 

Vi anbefaler, at I allerede nu informere Jeres skoler om dette - det giver samtidig lærerne mulighed for at 

kunne planlægge undervisningen så at klassen evt. kan komme og se det flotte show. 

Taget nærmest letter når løberne optræder for deres klassekammerater! 
 

SAMMENHOLD & FULD FORPLEJNING 

GKF's GALLASHOW er årets største dag, hvor løberne knytter nye venskaber på kryds og tværs af alle hold.  

Det er en helt igennem fantastisk dag – en hård og lang dag, men rigtig SJOV. – Der er fuld forplejning til alle 

børn fra de kommer til de går hjem. – På trods af dette, anbefaler vi at alle alligevel har deres egen lille 

ynglinge snack pose med. 

  

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/23173214/Invitation-institutioner-GKF-GALLASHOW-2018.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/23173219/Medlems-Invitation-GKF-GALLASHOW-2018.pdf
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FORÆLDREHJÆLP 

Gallashowet er en stort anlagt begivenhed, og der vil være brug for rigtig mange hjælpende hænder. Jeres 

hænder er med til at sikre at jeres børn får de bedste og mest optimale betingelser for at få en god dag.  

De voksne bruges til forskellige ting, alt fra at være tovholder på et hold, hjælpe med at få kostumer på, 

sørge for morgenmad, frokost, give en kærlig krammer mm. Har I som forældre tid og lyst til at være med på 

dagen eller bare en del af den, så tilmeld Jer straks på denne Doodle. 

TRYK HER OG TILMELD DIG DOODLEN – Husk at skriv sådan her DIT NAVN (BARNS NAVN + HOLD) 
 

KOSTUMER 

I år er showet en tur ned af ”The Memory Lane” – hvilket betyder at vi ligger inde med rigtig mange af de 

kostumer vi skal bruge. – SE KOSTUME OVERBLIK HER PR. HOLD 
 

GKFs HJEMMESIDE 

På hjemmesiden kan du via nedenstående link finde praktisk info omkring showet – siden vil løbende blive 

opdateret. -  TRYK HER OG KOM DIREKTE TIL GALLASHOW SIDEN  
 

TILMELDING 

Af hensyn til kostumer og trænernes planlægning af showet, er det vigtigt du tilkendegiver om du deltager. 

Såfremt du allerede nu ved du deltager, så er det bare om at tilmelde dig med det samme. Husk du skal 

bruge dit medlemsnummer til at tilmelde dig. – TILMELD MIG MED DET SAMME HER. 

Er du i tvivl om du vil deltage, så kan vi kun sige, at i GKFs historie, er der aldrig nogen der har fortrudt at de 

deltog, snarer fortrudt at de IKKE gjorde det 😊 Er du stadig i tvivl, så kontakt en fra Bestyrelsen, som har 

flere års erfaring med at afholde showet, som kan fortælle lidt mere. Såfremt du ikke deltager, er det vigtigt 

at du orientere din træner.  

LÆS MERE HER OM DELTAGELSE ELLER IKKE DELTAGELSE 

Tilmeldingen er åben frem til lørdag d. 3. marts 

 

GENERALPRØVE 

Generalprøven bliver mandag d. 19. marts i skøjteskole timen, hvor alle løbere skal være klar og iført deres 

kostumer senest kl 17.00 – hvor alle mødes på hockey siden under deres shownavn, hvor også deres træner 

står klar og venter på dem.  
 

Vi håber du glæder dig, FOR DET GØR VI – Det bliver spektakulært 😊  

https://doodle.com/poll/ng86tfuu2mzdd892
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/24180452/Kostume-overblik-for-alle-hold.pdf
http://gkf.dk/arrangementer/gallashow/tilmelding-til-gallashow-2017/
https://foreninglet.dk/teamenrollment/index/e7b855d16924af6/25618
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wp-content/uploads/sites/30/2018/02/24202941/Nice_to_know-14.02.18.pdf

