
LEARN-TO-PLAY LACROSSE
DATES 2022:

August 27th/ September 24/October 15/ 

November 5/December 3

TIME:            9:30- 11:00 AM 
LOCATION:   8100 Laguna Brook Way, 

  Elk Grove, CA 95758

What to Bring

Cleats or Athletic shoes and Water

We will supply equipment, fun, & knowledgeable coaching staff. 

Taught by NCAA D2 All American - Billy Huss

Lacrosse is an amazing  Native American sport thatʼs full of energy and passion. 
Often called a combination of  hockey, basketball, and soccer itʼs the fastest sport on two 

feet! 

FREE EVENT! 

No prior experience necessary 

Ages 8-18 welcome 

Open to both girls and boys 

Register for this FREE event http://eglax.com 

 Contact Elk Grove Youth Lacrosse  Club President

Yul Alameda for more info (916)548-5989

 Follow us on Facebook: Elk Grove Youth Lacrosse Club

 Visit http://eglax.com and register to play! 

 Registration opens in September

 Season -January through May)

This is not an Elk Grove Unified School District sponsored program or event. EGUSD accepts 
no liability or responsibility for this activity/program. 



Học cách chơi Lacrosse
NGÀY 2022:

27 tháng 8/24 tháng 9/15 tháng 10/5 

tháng 11/3 tháng 12

THỜI GIAN: 9: 30- 11:00 AM 
ĐỊA ĐIỂM: 8100 Laguna Brook Way,

  Elk Grove, CA 95758

Lacrosse là một môn thể thao tuyệt v i của người Mỹ bản địa - tràn đầy năng lượng và niềm 
đam mê.

Thường được gọi là sự kết hợp của khúc côn c u, bóng rổ và bóng đá, đây là môn thể thao 
nhanh nh t trên hai chân!

SỰ KIỆN MIỄN PHÍ!

Không c n kinh nghiệm trước Tuổi t  8-18 

được chào đón

Mở cửa cho cả trẻ em gái và trẻ em trai

Đăng ký sự kiện MIỄN PHÍ này tại http://eglax.com

Mang theo cai gi

Giày thể thao hoặc giày thể thao và nước

Chúng tôi sẽ cung c p thiết bị, đội ngũ hu n luyện viên vui vẻ & 

hiểu biết. Dạy bởi NCAA D2 T t cả người M  - Billy Huss

 Liên hệ v i Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên 

Yul Alameda để biết thêm thông tin (916)548-5989

  Theo dõi chúng tôi trên Facebook: Elk Grove Youth Lacrosse Club

 Chuyến thăm http://eglax.com 

 Đăng ký mở vào tháng 9   Mùa - Tháng 1 đến tháng 5

Đây không phải là một chương trình hoặc sự kiện được tài trợ của Học Khu Thống Nhất Elk 

Grove. EGUSD chấp nhận không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với hoạt động / chương 

trình này.



Aprenda-A-Jugar Lacrosse
Fechas:

27 de Agosto 

24 de Septiembre 

15 de Octubre 

5 de Noviembre 

  3 de Diciembre 
Desde las 9:30 AM - 11:00 AM

Lugar: 8100 Laguna Brook Way,
Elk Grove, CA 95758

¡ESTE EVENTO ES GRATIS!

No se necesita experiencia

Edades 8-18 son bienvenidos

Para ninos y ninas
Registrese aqui para este evento GRATIS http://eglax.com

Que debes de traer:

Zapatos de fútbol o zapatos atléticos y agua

Estaremos a cargo de proporcionar equipo para jugar, diversión y entrenadores expertos.

Dirigido por NCAA D2 All American - Billy Huss

Lacrosse es un deporte con orígenes de los Nativos 
Americanos y está lleno de energía y pasión. Es el deporte 
más rápido en dos pies y con frecuencia dicen que es una 

combinación de hockey, baloncesto, y fútbol

Para más información llame a el Presidente 
Yul Alameda a (916)548-5989



 Siganos en Facebook: Elk Grove Youth Lacrosse Club

 Visita http://eglax.com y registrese para jugar! Inscripciones comienzan en

Septiembre

 Temporada - (Enero a Mayo)

Este no es un programa o evento patrocinado por  Elk Grove Unified School 
District. EGUSD no acepta responsabilidad por esta actividad/programa.
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