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Ugodnosti:
- cena vstopnice za vstop na Sever 3 EUR (NK Olimpija)
- 20% popust pri nakupu GD artiklov
- prost vstop na tekme Union Olimpije
- cena vstopnice za hokej 2 EUR (HDD Telemach Olimpija)

Kje se lahko včlanim?
- Pred vsako domačo tekmo NK Olimpije
- Na spletu (www.green-dragons.com/vclanjevanje/)
- Spremljaj Facebook (www.facebook.com/greendragonsljubljana)
za informacije

VSI NA SEVER!

Olimpija : Zavrč, sreda, 23.9. ob 18:00

Članska s tem letakom 30 EUR
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Kaj smo navijači, ultrasi?
Ljubezen, strast, družina, solidarnost, pripadnost, bratovščina...
To so nekatere besede, s katerimi se opisujejo športni, predvsem
nogometni navijači, ki si pripnejo oznako ultras. Navijaško gibanje ima
vse značilnosti subkulture. Za njene pripadnike nogomet ni le šport,
temveč mnogo več. Navijaštvo je način življenja.
Ultras je večplastna subkultura, ki jo je zelo težko definirati. Vsakdo
jo vidi drugače, lahko spominja na sekto, včasih je malo militantna.
Vendar vseeno se najdejo marsikatere podobnosti kot pri katerikoli
religiji. Vsak navijač časti svoj klub, ki je najboljši in najpomembnejši,
zanj bi dal vse. Časti pa ga na stadionu ali v dvorani kjer igra. Kot pri
religiji – Bog in cerkev.
Vsak navijač prihaja na tekme svojega kluba v barvah kluba oz. s
klubskimi obeležji, naj bo to majica, pulover ali šal. Vseeno. Na vsakem
koraku je treba pokazati, da igra tvoj klub in s tem svojo pripadnost
klubu. Navijač pomaga pri delanju koreografij, pomaga pri širjenju
prepoznavnosti kluba in navijaške skupine, se udeležuje raznih akcij, ki
jih organizira skupina ali klub (krvodajalske akcije, dobrodelne akcije),
predvsem pa ima rad svoj klub in navijaško skupino.

Potem so prišla malo bolj sušna leta za naš nogometni klub, ogromno
političnih igric in manipulacij s strani takratnih vodstvenih garnitur
kluba. Vendar smo še vedno vztrajali in se ničkolikokrat tudi uspešno
zoperstavili tem ljudem. Vedno smo se borili za boljšo in stabilno
Olimpijo, Olimpijo, ki bi bila v ponos Ljubljančanom in Sloveniji. Vmes
smo celo padli v peto ligo, se vrnili in dokazali, da Olimpije ne more
premagati nič.
Zadnji, proti kateremu smo se borili, je bil naš ljubi kralj banan Izet.
Vendar smo tudi to uspešno prebrodli in sedaj se naša Olimpija z
novim vodstvom dviguje. Tudi ljudje v Ljubljani so to začutili, vidi se na
obisku tekem in na splošno pri klimi okoli kluba.
Sedaj gremo novim zmagam naproti, z novim zaletom in ogromno
energije. Tako, da bi bilo kar škoda, da ne bi tudi ti postal del te
čudovite zgodbe.
Pridi na Sever. Dokaži da si Ljubljančan, da ti ni vseeno za Olimpijo, da
si želiš biti del nečesa več - skupine Green Dragons, ki je zadnji branik
žabarstva.

Ekipa zbrana - Olimpija Ljubljana!

Green Dragons Ljubljana
Green Dragonsi smo na sceni že od daljnega leta 1988 (tekma
Olimpija : Priština), ko je bila večina od vas še v jajcih. Takrat smo si
začeli graditi svoje ime po bivši jugi in nato tudi po Evropi. Olimpija je
po uvodnih letih haranja začela padati, Dragonsi pa smo se tako na
domačih kot na gostujočih tekmah borili za ideale zdravega kluba…
Mimogrede gostovanja so nekaj najbolj jebenega v lajfu. To enostavno
morate doživeti. Potovati s kolegi za svoj klub, pitje, žurka, nore
dogodivščine po poti, enostavno jebeno. Kot nekakšen maturantski
izlet, le še 5x boljše.
Potovanja po Evropi pa so se še povečala z uspehi našega
košarkarskega kluba. V tistih letih smo bili prvaki Evrope, na Final
Fouru v Rimu itd. Sami lepi spomini.
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