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Indefodboldstævnc kun for piger ser dagens lys i

r@

østbi* IF

Et nyt cup stlevne i indetodbold ser dagens lys i østbirk IF den 9. marts 2013,

Det er lykkedes at finde en engageret hovedsponsor i form af

fortæller Martin Abildgaard, der sammen med
Kurt Pedersen er initiativtager til Trailergaarden Gantrup Cup 20f3. - o9 så
bliver det et stævne kun for piger.

Trailergaarden-Gantrup,dk,

Trallergaarden-Gantrup Cup 2013
- Stævnet skal naturligvis heddeTrailergaarden-Gantrup Cup 2013, 09 det
har været hovedsponsorens øilske at understøtte den eksplosive vækst, der
har været i pigefodbolden i østbirk de seneste 3 år, twor der nu er hold i
rækkerne U7, U9, U10, U12 og U13. Tiden er inde til at pigefodbolden i
østbirk IF får sit eEet cup stævne, og der er i øvrigt er relativt få stævner kun
for piger, siger de 2 arrangører, der begge er pigefodboldtrænere i østbirk IF.
Ligesom pigefodbolden i østbirk IF har været i vækst. har TrailergaardenGantrup.dk under sloganet: 'Her - kan du få noget på krogen'været i en
rivende vækst. og selv ftnanskrisen er ?rallet af som van<l på en gås" for

firmaet. som i december 2011 åbnede en Sjællandsafdeting i Stagelse! Til
trods for et stort og landsdækkende foretagende med dertil hørende travlhed,
har indehaver Allan Buhl Hansen 09 hustruen Lone, som er engageret i
Østbirk IF Løb, gennem årene fundet tid og haft sociat engagement til at
støtte op om den lokale idræt i østbirk IF både med arbejdskraft og
sponsorater.

- Med hovedsponsordtet fra Trailergaarden-Gantrup.dk bliver det muligt
med flotte præmier til alle fodboldpigerne ved stævnet i østbirk Hallen den 9.
marB 2013. Der er allerede mange tilmeldte hold, som kommer til efter "først
til mølle--princippet, og der foruefites i alt ca. 180 piger til stævnet fordeE på
ca. 30 hold. østbirk IF håber, at mange lokale vil finde tid til at sE vejen forbi
denne dag 09 støtte op om de lokale pigehold! slutter Kurt pedersen og Martin
Abildgaard, der gerne giver interesserede n.E.mere information.
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