I Østbirk spiller pigerne fodbold
- og nu får de deres eget stævne
Aktive ledere og sponsorer står bag et
nyt projekt i Østbirk Idrætsforening:
et indefodboldstævne kun for piger
l4rdag 9. marts i Østbirkhallen.
Baggrunden er, at fodboldfeberen
igen raser hos pigerne i Østbirk
Idrætsforening. Efter nogle år med
slpj deltagelse har der de seneste år
været en eksplosiv vækst i medlemsantallet.
For to år siden var der ca. 15 piger,
der spillede indefodbold - nu er

tallet ca. 35.
For to år siden varder ca.25 piger,
der spillede udefodbold - nu er

Venter 180 fodbold-prger

tallet ca. 60.
Faktisk kan ØIF nu stille med
pigehold i alle rækkerne fra U6 til
Ul3, og derfor synes ØIF-lederne, at
tiden var inde til, at pigefodbolden får
sit eget cup-stævne, da der i gvrigt er
relativt få stævner kun for piger.
Cup-stævnet kan gennemføres, fordi
det er lykkedes at finde en engageret
hovedsponsor: TrailergaardenGantrup.dk, som også lægger navn til
stævnet Trailergaarden-Gantrup Cup
2013.

Engageret sponsor-famille
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 udvikling, og selv finanskrisen er "prellet af som vand på en gås"

Med hovedsponsoratet fra Trailergaarden-Gantrup.dk bliver det muligt
at give flotte præmier til alle fodboldpigerne ved stævnet i Østbirk Hallen
den 9. marts 2013.
Der er allerede mange tilmeldte hold,
som kommer til efter "f6rst til mØlle"princippet, og der forventes i alt ca.
180 piger til stævnet fordelt på ca. 30
hold.
Østbirk IF håber, at mange lokale vil
finde tid til at slå vejen forbi denne
dag og støtte op om de lokale pige-

hold!
For nærmere information kan Kurt
Pedersen (24875061) og Martin
Abildgaard (6M997 97\ kontaktes.

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