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VELKOMMEN TIL FORENINGEN

VISION

・SÅ  MANGE AKTIVE MEDLEMMER SOM MULIGT 
・EN BRED VIFTE AF AKTIVITETER TIL ALLE ALDERSGRUPPER 
・GLÆDE OG UDFORDRING FOR KROP OG SJÆL 

ORGANISATION OG STRUKTUR 

・BESTYRELSE MED 8 MEDLEMMER INKLUSIV SUPPLEANTER  
・CA. 840 MEDLEMMER OG 70 INSTRUKTØRER OG HJÆLPEINSTRUKTØRER  
・MEDLEM AF DGI (DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER) OG GYMDANMARK 

FRIVILLIGHED

・DER ER BRUG FOR MASSER AF FRIVILLIGE “MEDLEMMER” FOR AT FÅ FORENINGEN TIL AT VIRKE  
・NYE IDEER MODTAGES GERNE  

BESTYRELSESMEDLEMMER

・BIRGITTE MANDRUP NIELSEN, FORMAND   25 53 53 19 
・TRINE PALLESGAARD, KASSERER   20 20 97 30 
・CONNIE OLESEN, BESTYRELSESMEDLEM   46 40 89 18 
・ANNE BRIX MADSEN, BESTRYELSESMEDLEM  50 71 58 61 
・DORTE MILLARD, BESTYRELSESMEDLEM   42 44 95 70 
・PERNILLE ØLVANG BACKMAN, BESTYRELSESMEDLEM  27 89 39 70 
・SARA PALLESGAARD, SUPPLEANT   30 59 29 20 
・SASCHA RASMUSSEN, SUPPLEANT   23 37 32 23 
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OM SÆSONEN

NYE TILTAG

・DRENGESPRING 3.-6. KLASSE (SIDE 11) 
・SPRINGCHICKS ER DELT I TO HOLD, 3.-4. KLASSE OG 5.-6. KLASSE (SIDE 12 OG 13) 
・HVALSØ ELITE 16+ (SIDE 22) 
・DANCE & BALLETIC WORKOUT (SIDE 28) 
・PILOXING (SIDE 29) 
・NYT YOGA-HOLD (SIDE 34) 

VIGTIGE DATOER

・FORÅRSDAGENE I KALUNDBORG………………………………………………………………………2. og 3. marts 2019 
・ FORÅRSDAGENE I ROSKILDE…………………..………………………………………………..…..10. og 11. marts 2019 
・GYMNASTIKOPVISNING I HVALSØ………………………………………………………………..………d. 30. marts 2019  
・GENERALFORSAMLING…………………………………………………………………………………..….22. april 2019 
・GYMNASTIKDAGE VED FJORDEN………………………………………………………………………………1. juni 2019 
・SOMMEROPVISNING VED SKOLESØEN I HVALSØ…………………………………………………………….16. juni 2019 

PRAKTISKE INFORMATIONER

PÅ HJEMMESIDEN WWW.HVALSOE-GF.DK FINDER DU ALLE VORES HOLD, OG HER KAN DU OGSÅ LÆSE, HVORDAN DU 
TILMELDER DIG.  

VI TAGER FORBEHOLD FOR UFORUDSETE AFLYSNINGER FRA INSTRUKTØRER OG HVALSØ HALLERNE. VI GØR YDERLIGERE 
OPMÆRKSOM PÅ, AT EN AFLYSNING IKKE AUTOMATISK MEDFØRER EN ERSTATNINGSTIME.  

http://WWW.HVALSOE-GF.DK
http://WWW.HVALSOE-GF.DK
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INSTRUKTØR:   NANNA BASTVED, 42 45 47 17 


UGEDAG:   SØNDAG 10:00-11:00 

STED:    HAL 3

STARTDATO:   2. SEPTEMBER 2018 

SLUTDATO:   24. MARTS 2019 

MAX ANTAL DELTAGERE:  20 BØRN + 20 FORÆLDRE


PRIS:    670 DKK


Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn,  
fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET

Så er vi klar til endnu en sæson af FamilyToddler, hvor børn og forældre er aktive sammen.  

Stimuler dit barns motoriske udvikling, mens du selv får styrket din krop. 

På dette hold er der fuld fart på for både børn og voksne. Efter en god opvarmning arbejdes der med forskellige øvelser som 
f.eks. balance, rotationer, kropsspænding og krydsbevægelser. 
 
Det er vigtigt, at BÅDE børn og voksne får sved på panden og får rørt sig.  
For at opnå de bedste resultater for alle deltagere, skal hvert barn have 
én voksen med til hver træning, altså ét barn ifølge med én voksen.  
Alle børn skal kunne gå, når de starter på holdet. 

Vi ses, omklædte og klar til bevægelse i hallen. 

Vi glæder os til at røre os sammen med jer og jeres børn! 
Mange hilsner  
Nanna, Sandra og Filippa 
  
Se evt. mere på dette link: http://www.gymdanmark.dk/produkter/0-4-aar/  

110 • FAMILY TODDLER (1½-3 ÅR OG FORÆLDRE)
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112 • FAMILY ACTIVE (4-12 ÅR OG FORÆLDRE)

INSTRUKTØRER:   ANNE FRANSEN, 29 48 29 21  
    SØREN FRIIS, 42 60 44 66  

UGEDAG:   SØNDAG 11:00-12:00 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   27. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   24. MARTS 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  20 BØRN + 20 FORÆLDRE 

PRIS:    670 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og  
mailadresse.

OM HOLDET


Konceptet fra GymDanmark fortsætter i år, og vi udvider børnealdersgruppen til ca. 12 år, eller så længe man synes, det er sjovt 
at dyrke motion og lege sammen med sine forældre. 

Holdet byder på leg og udfordring for forældre og deres skønne unger. 
Med øvelser fra sjipning, redskabsaktiviteter, fælles lege og styrketræningsøvelser er der rig mulighed for at få pulsen op 
sammen med sine børn. 

Det er vigtigt, at BÅDE børn og voksne får sved på panden og får rørt sig. 
 
For at opnå de bedste resultater for alle deltagere, bør hvert barn have én voksen med til hver træning, altså ét barn ifølge med 
én voksen. Det er dog ikke et krav, og det kan lade sig gøre at lave andre øvelser, hvis hvert barn ikke har en voksen. 
Vi ses, omklædte og klar til bevægelse i hallen. 

Vi glæder os til at røre os sammen med jer  

Søren og Anne



 

TILMELDING ÅBNER D. 5. AUGUST 2018 

�8

115 • BØRNEFRÆS (4-6 ÅR)
INSTRUKTØRER:   SASCHA RASMUSSEN, 23 37 32 23  
    SARA PALLESGAARD, 30 59 29 20 

UGEDAG:   TORSDAG 17:00-18:00 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   30.  AUGUST 2018 
SLUTDATO:   28. MARTS 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  3O 

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets  
navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET

Her er holdet for alle friske piger og drenge på 4-6 år! 

På Børnefræs er det målet, at de helt unge gymnaster får deres første kendskab til gymnastik, og samtidig er det også en 
mulighed for at få brændt en masse energi af og have det sjovt med både kammerater og instruktører. Der er fuld fart over feltet 
til fælles opvarmning og leg, og derefter er der sang, dans  
og gymnastik på forskellige redskaber samt sjove lege med bolde, hulahopringe og  
faldskærm. Vi prøver ofte nye ting efter børnenes ønsker, og der er altid tid til  
lidt hygge og sjov. 

Vi slutter sæsonen af med vores årlige lokalopvisning, hvor vi laver en lille  
rytmeserie samt viser de grundspring, gymnasterne har lært. 

Vi håber på at se netop dit barn til en masse gode gymnastikstunder! 

Sara og Sascha m.fl. 
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120 • SPRINGABER (5 ÅR-0. KLASSE)

INSTRUKTØR:   JAN LYDERSEN, 29 10 79 60   

UGEDAG:   TIRSDAG 16:00-17:00 
STED:    HAL 2 
STARTDATO:   28. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   26. MARTS 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  40 

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, 
fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Springaber er holdet for alle drenge og piger, der gerne vil være springgymnaster.  
Vi skal gennem spring og leg lære gymnastikkens verden at kende.  

Dette gør vi ved at lære forskellige spring som forlæns- og baglænsruller, håndstand  
og vejrmøller samt at springe på bane og i trampolin. 

Udover springfærdigheder, træner vi også motorik, koordination og balance. 

Til træning starter vi altid med en fælles opvarmning, hvorefter vi skal springe på forskellige baner  
og opstillinger, således at alle gymnaster bliver udfordret på deres niveau. 

Vi glæder os til at have det sjovt med dig og lære dig en masse gymnastik. 

Med venlig hilsen 

Jan m.fl.  
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122 • SPRINGGORILLAER (1.-2. KLASSE)

INSTRUKTØR:   JAN LYDERSEN, 29 10 79 60  

UGEDAG:   TIRSDAG 17:00-18:00 
STED:    HAL 2 
STARTDATO:   28. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   26. MARTS 2019 

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, 
 fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Har du krudt i dig, elsker du spring og ballade, så er du helt sikkert en Springgorilla! 
Målsætningen er, at vi får det rigtig sjovt med masser af spring, styrker 
motorikken, viser respekt og tager hensyn til hinanden. 

På springsiden står den på vejrmøller, araber, flik-flak, håndstande og spring i 
trampolin, herunder salto- og baranitræning. Alle spring og øvelser vil blive 
trænet på måder, der er med til at øge tilliden til både sig selv 
og springet, så lysten vækkes til at prøve nye ting. 

Er du i tvivl, om der er en springgorilla gemt i dig?  VÆK MED TVIVLEN og kom og 
prøv holdet uforpligtende et par gange! 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til masser af hygge, sjov og mange vilde spring! 

Med venlig hilsen 

Jan m.fl. 
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127 • DRENGESPRING (3.-6. KLASSE)

KONTAKTPERSON:  JAN LYDERSEN,  29 10 79 60  

UGEDAG:   FREDAG CA. 16:00-18:00 
STED:    HAL 2 
STARTDATO:   ? 
SLUTDATO:   ?  

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, 
 fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Vi er i øjeblikket ved at afklare rammer og instruktører for holdet. Vi forventer, at vi er klar til  
holdstart ultimo august. Vi arbejder på, at holdet får et islæt af parkour.  

Hold øje med vores hjemmeside og facebook.  
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130 • SPRINGCHICKS (PIGER 3.-4. KLASSE)

INSTRUKTØRER:   BIRGITTE NIELSEN, 25 53 53 19  
    JACOB RASMUSSEN 

UGEDAG:   TORSDAG 16:00-17:15  
STED:    HAL 2 
STARTDATO:   30. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   16. JUNI 2019  
    INKL. VINTER- OG SOMMERSÆSON  

PRIS:    950 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET

Seje spring, serier med gang i den og masser af sjov.  

Målet på SpringChicks for 3.-4. kl. er både at styrke motorikken og blive endnu dygtigere  
til at springe. Vi starter derfor hver træning med opvarmning, og bagefter skal vi  
både springe en masse og lave små serier, så vi kan sammensætte et energifyldt  
opvisningsprogram, som vi vil vise i både Hvalsø og Roskilde.  

Vi vægter den gode stemning højt, og derfor er vi søde ved og tager hensyn til hin- 
anden på holdet. 

Vi arbejder på at blive dygtige til de basale spring (håndstande og vejrmøller), og så skal  
vi naturligvis også arbejde med kraftspring, flikflak, saltoer og meget mere. Dette arbejder  
vi med på forskellige springopstillinger, hvor vi udfordrer den enkelte gymnast, og vi har mas-  
ser af gode redskaber fx. springgrav, springbane, trampoliner mm. 

Det vigtigste er dog, at du har lyst til at springe og viljen til at lære. 

Vi glæder os til at se jer! 
Instruktørteamet


OBS: Vi holder forældremøde til træningen d. 13. september 2018.   
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132 • SPRINGCHICKS (PIGER 5.-6. KLASSE)

INSTRUKTØRER:   BIRGITTE NIELSEN, 25 53 53 19 
    LÆRKE MILLARD, 26 15 95 70 
    JACOB RASMUSSEN 

UGEDAG:   TORSDAG 17:15-18:30   
STED:    HAL 2 
STARTDATO:   30. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   16. JUNI 2019 
    INKL. VINTER- OG SOMMERSÆSON  

PRIS:    950 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET

Seje spring, serier med gang i den og masser af sjov.  

Målet på SpringChicks for 5.-6. kl. er både at styrke motorikken og blive endnu dygtigere  
til at springe. Alt dette foregår i god stemning, hvor vi respekterer og tager hensyn til hinanden,  
så vi kan sammensætte et flot opvisningsprogram, der sprudler af glæde og energi. 

Hver træning starter med opvarmning, så vores kroppe er klar til at springe og give den gas.  
Udover at springe en masse, skal vi også lave nogle rytmiske sekvenser til vores program, som vi viser  
til opvisningerne i Hvalsø og Roskilde.  

Vi arbejder fortsat på at blive super dygtige til de basale spring (håndstande og vejrmøller), og så skal vi naturligvis også arbejde 
med kraftspring, flikflak, saltoer, skruer og meget mere.  

Når vi springer, bruger vi forskellige springopstillinger, som kan udfordre den enkelte gymnast. Vi har masser af gode redskaber 
fx. springgrav, springbane, trampoliner mm., men vigtigst af alt er, at du har lysten til at springe og viljen til at lære. 

Vi kommer rigtigt godt rundt om den fysiske udfoldelse, hvor både hjerne og muskler bliver stimuleret. 

I løbet af sæsonen vil der være nogle ekstratræninger, som vil finde sted i løbet af weekenden. 

Vi glæder os til at se jer! 
Instruktørteamet
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133a • 1014 MIX ØST (SPRINGERE) (10-14 ÅR)

KONTAKTPERSONER:  LÆRKE MILLARD, 26 15 95 70 (SPRING) 
    CLARA DUE, 52 75 05 25 (RYTME) 

UGEDAG:   TIRSDAG 18:00-20:00   
STED:    HAL 1 OG 2 
STARTDATO:   28. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   18. JUNI 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  40 SPRINGERE + 20 RYTMER  

PRIS:    1400 DKK 

・Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens tilskud  
        må påregnes udgifter til opvisningstøj. 
・! Bemærk, at du skal tilmelde dig enten 133a eller 133b afhængigt  
        af, om du vil være springer eller rytmer. 
・Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag  
     og din mailadresse.

OM HOLDET

Et spring- og rytmehold for både piger og drenge.  
Er du bare helt vild med gymnastik, og ønsker du at lave endnu mere og blive endnu dygtigere? Så er Hvalsø GF og DGI Midt- og 
Vestsjælland 1014 Mix Øst lige noget for dig.  

Holdet samler øvede gymnaster på tværs af lokalforeninger. På denne måde sættes et højere niveau, som giver grundlag for en målrettet 
træning og afsæt til et imponerende og underholdende opvisningsprogram - for både tilskuere og gymnaster. 

Hvalsø Gymnastikforening har i samarbejde med DGI oprettet dette landsdelshold med henblik på at skabe et hold, som flot kan 
repræsentere gymnastikken i landsdelen. Derfor skal holdet til flere opvisninger, og der vil ligeledes være flere ekstratræninger, end på et 
almindeligt foreningshold. 

Holdet er et dobbelthold, og du kan vælge at være med på enten rytme- eller springdelen. 
Sammenhold og holdånd er centralt, og vi gør alt for at skabe en munter og tryg  
stemning.  

Krav til dig som gymnast:  
     ・Du er en øvet gymnastikdreng eller -pige i alderen 10 til 14 år  
     ・Du skal være aktivt udøvende i din lokalforening  
     ・Spingere skal beherske flikflak og kraftspring med let modtagning og  
          salto i trampolinen.  
     ・Rytmer skal have grundlæggende koordination og musikforståelse, og  
          desuden være parate til at gå udfordrende og sjov dans i møde med åbent sind. 

Vi glæder os til at se dig - vi får en forrygende  
sæson! 
 Instruktørteamet

 Clara, Ida, Jacob, Julia, Lærke, Morten og Tenna

133b • 1014 MIX ØST (RYTMER)
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135a ∙ TURBOSPRING (FRA 7. KLASSE)

KONTAKTPERSONER:  BIRGITTE NIELSEN, 25 53 53 19 (SPRING) 
    SASCHA RASMUSSEN, 23 37 32 23 (RYTME) 

UGEDAG:   TORSDAG 18.30-20.30   
STED:    HAL 2 OG 3 
STARTDATO:   6. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   30. JUNI 2019 
MAX ANTAL SPRINGERE:  50 
MAX ANTAL RYTMER:  30


PRIS:    1400 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens tilskud må påregnes  
udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og  
din mailadresse.

OM HOLDET

! Bemærk, at holdet i år er delt i to, og at du skal tilmelde dig enten  
135a eller 135b afhængigt af, om du vil være springer eller rytmer. 

Holdet er et spring- og rytmehold for både piger og drenge. 

Så er det atter tid til masser af spring, rytme, sved på panden og hygge. Holdet  
er et dobbelthold, hvor du kan vælge at være med på enten rytme- eller springdelen. 

Hver træning starter med en grundig, fællesopvarmning, hvorefter vi fordeler os i hal 2 og hal 3.  
Springholdet skal springe på airtrack, i springgrav, på springbane, trampolin m.m., mens rytmeholdet vil blive udfordret på det 
rytmiske felt, både med og uden håndredskaber. Derudover skal hele holdet lave nogle seje, rytmiske serier sammen. 

Vi vil også i den kommende sæson forsøge at lave niveauopdelt undervisning, så du får udfordringer, uanset om du har lavet 
gymnastik i rigtig mange år, og allerede er en super dygtig gymnast, eller om du er nystartet spring/rytme-gymnast. 
I løbet af sæsonen vil der være ekstratræning den 10.-11. november 2018 samt opvisninger i blandt andet Hvalsø, Roskilde og 
Kalundborg. Vi forventer at alle gymnaster prioriterer og deltager i opvisninger og ekstratræninger. 

Vi glæder os til at se jer! 

Instruktørteamet

Sascha, Sara, Birgitte, Christian, Christian, Jonathan, Mads og Ole 

135b ∙ TURBORYTMER
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137 ∙ SUPERSPRINGERNE
INSTRUKTØR:   CHRISTIAN WALTHER, 29 66 59 67 

UGEDAG:   SØNDAG  
STED:    HAL 2  
STARTDATO:   2. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   17. MARTS 2019 

PRIS:    600 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET

Hold for øvede springgymnaster 

Adgangskrav: 
・Du er aktiv på et af foreningens andre hold 
・Du skal kunne udføre følgende spring: 
      - På bane næsten uden modtagning: Vejrmølle, kraftspring, rondat/araberspring, flik-flak  
      - I trampet: Salto 
      - Andet: Håndstand 

Til vores træninger vil springundervisningen være i fokus, og vi vil nogle gange i løbet af  
sæsonen invitere forskellige, dygtige springinstruktører udefra til at komme og hjælpe dig  
videre. Da holdet deltager i vores lokale opvisning, vil vi lave én til to små serier for at krydre  
opvisningen. 

Du er velkommen til at prøve holdet de to første gange, så du kan se, om holdet er noget for dig,  
og vi sammen kan finde ud af, om niveauet er passende. 
Glæder os til at se dig! 
Christian m.fl. 

TRÆNINGSDATOER 
Søndag d. 2. september 2018, 14:00-17:00 
Søndag d. 23. september 2018, 12:00-15:00 
Søndag d. 14. oktober 2018, 12:00-15:00 
Søndag d. 4. november 2018, 12:00-15:00 
Søndag d. 25. november 2018, 12:00-15:00 
Søndag d. 16. december 2018, 12:00-15:00 
Søndag d. 13. januar 2019, 12:00-15:00 
Søndag d. 3. februar 2019, 12:00-15:00 
Søndag d. 24. februar 2019, 12:00-15:00 
Søndag d. 17. marts 2019, 12:00-15:00
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138 ∙ AFTERTURBO (16+)
INSTRUKTØRER:   SARA PALLESGAARD, 30 59 29 20  
    SASCHA RASMUSSEN, 23 37 32 23  

UGEDAG:   TORSDAG 20.30-22.00  
STED:    HAL 2  
STARTDATO:   6. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   28. MARTS 2019   

PRIS:    1000 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


AfterTurbo er holdet for alle piger, drenge, kvinder og mænd, som gerne vil lave en masse god gymnastik og samtidig have en 
fest i et godt fællesskab. Holdet er todelt, og har både et springhold og et rytmehold.  

På AfterTurbo er der plads til alle, både dem, der lige er kommet hjem fra efterskole  
 og ønsker et gymnastikfællesskab, og dem, som har mange års erfaring med  
sig. Holdet skal lave opvisning til Hvalsø Gymnastikforenings lokalopvis-  
ning samt opvisning i Roskilde.  

På holdet er det vigtigt, at alle har mulighed for at komme med gode  
idéer til opvisningsprogrammet, så vi sammen kan skabe en  
fantastisk opvisning.  

Vi glæder os til at se jer!  

Instruktørteamet 

Sara, Sascha, Jonathan og Morten
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140 ∙ MINI-RYTMEPIGER (0.-2. KLASSE)
KONTAKTPERSON:  SASCHA RASMUSSEN, 23 37 32 23     

UGEDAG:   MANDAG ELLER ONSDAG  
STED:    HAL 3 ELLER MULTIRUM 2 
STARTDATO:   ? 
SLUTDATO:   ?   

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets  
navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Vi er i øjeblikket ved at afklare rammer og instruktører for holdet. Vi forventer, at vi er klar til holdstart ultimo august. Hold øje 
med vores hjemmeside og facebook. 
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145 ∙ DANSETØSER (3.-6. KLASSE)
INSTRUKTØRER:   EMILIE BLAABJERG HANSEN, 29 82 79 75 
    JOHANNE SAARUP, 60 52 14 30 

UGEDAG:   ONSDAG 17:00-18:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   22. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   27. MARTS 2019  

PRIS:    560 DKK 
KONTAKTPERSON:  SASCHA RASMUSSEN, 23 37 32 23  

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Er du en pige fra 3.-6. klasse, der elsker at danse og bevæge dig til musik, så er dette hold med garanti noget for dig! 

Os instruktører er to piger på 18 og 19 år, der begge elsker at danse. Vi har danset i flere år, og glæder os helt vildt til endnu en 
sæson som instruktører for Dansetøserne! 

I løbet af sæsonen skal vi udfordres med en masse dans, og vi skal arbejde med flere forskellige stilarter, heriblandt hip hop, 
rytmedans og meget mere. 

En typisk træning hos Dansetøserne kunne forløbe således: vi starter med en sjov op- 
varmning, der både indeholder øvelser og leg. Derefter har os instruktører en koreografi  
klar, der passer ind i det forløb vi har. Til sidst kunne det sluttes af med smidigheds- 
træning. Men alt dette afhænger selvfølgelig også af, de ønsker og idéer som danser-  
ne kunne have. 
 
Så hvis du er klar på at danse og lære nogle nye trin, så kom og vær med hver onsdag  
når vi gir´ den gas! Vi glæder os helt utroligt meget til en masse sjov med nogle friske  
piger - både øvede og nybegyndere.  

Vi håber, at vi ses! 
  
Johanne og Emilie
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147 ∙ BEATS&BOYS (2.-5. KLASSE)

INSTRUKTØR:   EMILIE BLAABJERG HANSEN, 29 82 79 75 

UGEDAG:   MANDAG 16:00-17:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   20. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   25. MARTS 2019 

PRIS:    560 DKK 
KONTAKTPERSON:  SARA PALLESGAARD, 30 59 29 20 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn,  
fødselsdag og din mailadresse.

OM HOLDET


Er du en dreng, der går i 2.-5. klasse og elsker musik og dans, eller bare gerne vil lære at danse, så er dette hold helt 
sikkert noget for dig! 
  
Men er holdet også for piger?.. NEJ, holdet er kun tiltænkt de sejeste drenge! 
Men danser vi så de samme danse som pigerne?.. NEJ, der bliver lavet unikke og fede moves, som kun er til 
drengene! 

Vi er sikre på, at holdet bliver en lige så stor en succes som de sidste sæsoner! Vi instruktører har begge erfaring inden 
for dans, og vi glæder os super meget til at fortsætte med holdet på 3. år. Vi skal have en masse sjov og arbejde med 
flere forskellige former for dans. Det vil blandt andet være hip hop, jump style og andre fede stilarter. 

Formålet med holdet er ren drengehygge med musik, dans, og vi vil fra start arbejde på at få skabt et godt fællesskab 
på holdet, og sidst men ikke mindst skal der selvfølgelig sved på panden. 
  
Vi slutter selvfølgelig også sæsonen af med et brag af en fest til lokalopvisningen. 
  
Vi glæder os til en fed sæson, og håber at se en masse friske drenge!  
Emilie      
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150 ∙ ZUMBA  KIDS (8-12 ÅR)

INSTRUKTØRER:   METTE CARSTENSEN, 60 18 48 84 
    METTE CARLSEN, 25 12 40 00  

UGEDAG:   ONSDAG 16:00-17:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   22. AUGUST 2018  
SLUTDATO:   27. MARTS 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  25 

PRIS:    560 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj. 

Det er vigtigt, at du ved tilmelding kun bruger barnets navn, fødselsdag  
og din mailadresse.

OM HOLDET

På Zumba®Kids har vi alle, drenge som piger, det sjovt. Vores motto er: Det skal ikke være perfekt, det skal være sjovt! 

Er du 8-12 år gammel, glad for meget forskellig musik, har lyst til at slå dig løs hver onsdag, og har du altid masser af godt 
humør med hjemmefra, så er holdet lige noget for dig. 

Vi danser til alverdens musik, har det sjovt og får masser af  
motion imens. Koreografierne, både de lette og de mere 
udfordrende, er lavet til børn. 

Vi glæder mig til at se en masse danseglade børn,  
både nye såvel som ”gamle” kendinge. 

Zumba®Kids hilsner 
Mette og Mette 

HUSK: drikkedunk til hver træning  

®
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305 ∙ HVALSØ ELITE (16+)
INSTRUKTØR:   JULIA PETERSEN, 29 10 34 15 

UGEDAG:   MANDAG 20:00-21:30 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   27. AUGUST 2018  
SLUTDATO:   16. JUNI 2019 

PRIS:    1100 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj.

OM HOLDET


HGF Udtaget er et hold der med fokus på styrke, gymnastik og dans vil udfordre dig, der ønsker at rykke og udvikle sig. Vi vil 
særligt bruge tid på at blive dygtigere og forstå at bevæge os i dansen. Der vil forekomme få ekstratræninger i nogle weekender, 
hvor vi sammensætter program og færdigheder. Der vil også bruges tid på at få en god stemning og glade ansigter til hver 
træning, så vi alle får en fed aften.  

På holdet er der en mindre udtagelse, som finder sted de første to træninger af sæsonen, hvorefter holdet er sat efter anden 
træning. Udtagelsen er ikke noget, man skal frygte, så kom endelig og vær med til de to første træninger og få en fed oplevelse.  

Jeg glæder mig til at se jer!  

Julia 
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310 ∙ KROPSKOMPAGNIET  
INSTRUKTØRER:   JOSEFINE PLANK, 29 12 30 30 

    CLAUDIA REINWALD, 30 95 00 20 

    TINA PLANK, 30 32 60 40


UGEDAG:   TIRSDAG 19:30-21:00

STED:    HAL 2

STARTDATO:   4. SEPTEMBER 2018 

SLUTDATO:   26. MARTS 2019 


PRIS:    925 DKK


Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj.

OM HOLDET


Kropskompagniet er et hold for unge og voksne kvinder, der kan lide at bevæge sig med træning, dans og rytmisk gymnastik. 
Undervisningen starter med 30 minutters intensiv fysisk træning med henblik på corebevidsthed, mobilisering og styrke. 
Derefter har vi 60 minutter, som bliver fyldt med lækker gymnastik og dans. Vi kommer til at beskæftige os med dansestilarter 
som Girly, Hiphop og House. Vi skal lave fantastisk rytmisk gymnastik. 

Vi vil starte med små bevægesekvenser til god musik som udvikles til serier, der passer til truppen. 

Du behøver ikke have nogen speciel erfaring indenfor rytmisk gymnastik og dans, bare du  
medbringer den rette motivation og bevægeglæde. Vi træner frem mod at lave en  
super fede opvisninger i Roskilde og Hvalsø til foråret. 

Claudia og Josefine har begge danset og lavet gymnastik i en lang årrække både  
på DGI-hold, dansestudier og i lokalforeninger. Begge er kommet hjem med stor  
erfaring, inspiration og bevægeglæde fra efterskoler hvor de har haft TeamGym,  
Danse- og Rytmelinje. 

Tina er fysioterapeut, personlig træner og yogalærer og har undervist i alle former  
for bevægelse og træning. Vi vil forsøge at supplere hinanden på bedste vis, give Jer  
fantastisk træning, bevægeglæde og en sjov tirsdag aften. 

Kom og få super fed træning, gymnastik, dans og bevægelse med os! 

Josefine, Claudia og Tina
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316 ∙ KVIKMIX
INSTRUKTØR:   MARIANNE NORLUND, 22 13 65 45  

UGEDAG:   MANDAG 19:00-20:00 
STED:    HAL 1 
STARTDATO:   10. SEPTEMBER 2018  
SLUTDATO:   25. MARTS 2019 

PRIS:    710 DKK 

OM HOLDET

Kom og vær med til KvikMix, hvor vi skal have bevæget alle kroppens led og muskler i gymnastikkens ånd.  

Vi skal knokle for det, få sved på panden og arbejde hen mod en bedre grundform med både lidt smidighed og balance. 

Fremover skulle mandagens samvær med glade gymnaster gerne give jer energi til resten af ugen. 

Holdet er for kvinder og mænd der vil gi’ den gas. 

Vel mødt 
Marianne 
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320 ∙ YOGAFIT 2018
INSTRUKTØR:   TINA PLANK, 30 32 60 40 

UGEDAG:   MANDAG 19.15-20.30 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   3. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   26. NOVEMBER 2018 
MAX ANTAL DELTAGERE:  22

PRIS:    380 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj.

OM HOLDET

Inspireret af hatha-yoga inviteres hermed til YogaFit.  

Hatha-yoga er en basal yogapraksis, der indeholder klassiske yogaøvelser, meditation og vejrtrækningsøvelser. Hatha-yoga har 
fokus på korrekt udførte øvelser efter kroppens formåen. 

Du vil gennem træningen få: Bedre kropsbevidsthed, blive mere smidig, forbedre din balance, øge din koncentration, blive 
stærkere samt få bevidsthed om din respiration i hvile og under arbejde. 
Har du lette ryg-gener, stive hofter eller lignende, er dette hold optimalt for dig. Kontakt dog underviseren for yderligere 
information. 

Med udgangspunkt i yogaens åndedræt og kropslåse arbejder vi med smidighed, styrkende øvelser og til sidst en kort 
afspænding. En typisk træning vil forløbe således: Opvarmning, solhilsen, core-træning, rygtræning, stående øvelser, siddende 
og liggende øvelser samt en afslutning. 

Jeg er som altid mega nørdet med at udføre øvelserne korrekt og aflastet, så der ikke opstår skader. 
  
Vi træner i fleksibelt, men tætsiddende tøj, og der trænes på bare fødder. 
Du skal selv medbringe en måtte, to yogablokke, et bælte og et tæppe. 

Holdet er for både mænd og kvinder. Du behøver ikke være smidig for at deltage på holdet.  

Hilsen 
Tina
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320 ∙ YOGAFIT 2019
INSTRUKTØR:   TINA PLANK, 30 32 60 40 

UGEDAG:   MANDAG 19.15-20.30 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   7. JANUAR 2019 
SLUTDATO:   1. APRIL 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  22


PRIS:    380 DKK 

Vi gør opmærksom på, at der udover foreningens  
tilskud må påregnes udgifter til opvisningstøj.

OM HOLDET

Inspireret af hatha-yoga inviteres hermed til YogaFit.  

Hatha-yoga er en basal yogapraksis, der indeholder klassiske yogaøvelser, meditation og vejrtrækningsøvelser. Hatha-yoga har 
fokus på korrekt udførte øvelser efter kroppens formåen. 

Du vil gennem træningen få: Bedre kropsbevidsthed, blive mere smidig, forbedre din balance, øge din koncentration, blive 
stærkere samt få bevidsthed om din respiration i hvile og under arbejde. 
Har du lette ryg-gener, stive hofter eller lignende, er dette hold optimalt for dig. Kontakt dog underviseren for yderligere 
information. 

Med udgangspunkt i yogaens åndedræt og kropslåse arbejder vi med smidighed, styrkende øvelser og til sidst en kort 
afspænding. En typisk træning vil forløbe således: Opvarmning, solhilsen, core-træning, rygtræning, stående øvelser, siddende 
og liggende øvelser samt en afslutning. 

Jeg er som altid mega nørdet med at udføre øvelserne korrekt og aflastet, så der ikke opstår skader. 
  
Vi træner i fleksibelt, men tætsiddende tøj, og der trænes på bare fødder. 
Du skal selv medbringe en måtte, to yogablokke, et bælte og et tæppe. 

Holdet er for både mænd og kvinder. Du behøver ikke være smidig for at deltage på holdet.  

Hilsen 
Tina
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321 ∙ TRÆNING!
INSTRUKTØRER:   TINA PLANK, 30 32 60 40 
    TRINE PALLESGAARD, FITNESSINSTRUKTØR 
    DORTE JØRGENSEN, KIROPRAKTOR 
    JARIS NIELSEN, TRÆNINGSNØRD 

UGEDAG:   MANDAG 17:45-19:00 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   3. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   25. MARTS 2019 
MAX ANTAL DELTAGERE:  30


PRIS:    710 DKK 

Der er ikke træning i december.

OM HOLDET

Træning….. 
Træningsglæde 
Træning der gør dig glad 
Træning der gør dig stærk 
Træning der gør dig mindre stiv 
Træning du kan gøre med en ven, familie, trænings buddy mv. 
Træning der gør dig klar til skiferie og forbedrer dit løb 
Træning der gør din hverdag lettere 
Træning hvor du udfordrer og presser dig selv. 
eller bare den træning du kommer afsted til…. 
  
Vi har fundet de bedste, sjoveste og mest effektive øvelser fra Vores Personlige Trænings- og Fysioterapeutiske værktøjskasse frem. 
Hjernegymnastik, muskeltræning, balance, koordination, behændighed og meget andet. 
Vi træner med egen kropsvægt - men med udfordringer som TRX, mobilefit, 6 directions, Flowinboards o.lign.  

Der vil være squats, planker, pushups, rows og hundestræk. En træning hvor vi kommer gennem kroppens led og muskler i forskellige 
bevægebaner. Funktionel træning, der giver en stærk, smidig og klog krop livet igennem.  
  
Holdet er for dig der er vant til at træne da træningsbelastning og intensitet ligger højt på Træningsstigen.  
Vi tager højde for skavanker, men holdet egner sig ikke som genoptræning. 
Vi vægter det sociale samvær højt.  
Holdet har eksisteret i 7 år og vi glæder os til at “flytte ind” i Hvalsø GF. 
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323 ∙ DANCE & BALLETIC WORKOUT
INSTRUKTØR:   NAJA KLÆRKE 
     
UGEDAG:   ONSDAG 21:00-22:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   5. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   14. NOVEMBER 2018 
MAX ANTAL DELTAGERE:  20


PRIS:    380 DKK

OM HOLDET


Kom i efterårsform med en effektiv og sjov dansetime hver onsdag. Få børnene og familien vel puttet og giv dig selv en frisk 
aftentime til at svede, smile og træne med balletinspireret styrketræning og dansemoves, hvor alle kan være med!  

Vi starter med 30 minutters dans til alverdens lækre velkendte rytmer og dansestile, med fokus på at have det sjovt og svede. De 
sidste 30 minutter dedikeres til udholdenheds- og styrke træning med balletinspirerede øvelser til god musik. Her er der fokus 
på træning af den dybe stabiliserende muskulatur, balance og den gode holdning.  

Der benyttes ikke barre, dog kan andet småt udstyr som håndvægte, elastikker mv. komme på tale.  

Første gang onsdag d. 5. september kl. 21.00-22.00 i Multisal 2.   

Jeg glæder mig til at se jer!  
Naja 
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328 ∙ PILOXING
INSTRUKTØR:   ANNA GROCHOWSKA, 23 98 72 54 

UGEDAG:   ONSDAG 18:00-19:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   5. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   5. DECEMBER 2018 

PRIS:    380 DKK 

OM HOLDET


Hvis du vil opleve boxningens magt og fleksibilitet uden at risikere en knust næse, så kan Piloxing være noget for dig.  
Holdet er for alle, både store, små, unge og gamle.  

Piloxing® er en unik kombination af pilates, boksningens bevægelser og dans. Det er en intervaltræning, som gør dig stærk og i 
”stjerneform”!  ”Boxing” er kraftfuldt og giver dig styrke. Pilates øvelser gør dig elegant, du får veldefinerede muskler, en flot 
holdning og god balance. Dansen får dig til at føle dig sexet. Jeg lover fed træning, god forbrænding, alsidighed og en skøn 
oplevelse.  

Alle kan være med!   
Piloxing er udviklet af en kvinde til kvinder, men det er så god en træning i sig selv, at den ville passe godt til mænd også. Alle er 
velkomne! 

Holdet fortsætter muligvis efter jul. 

Jeg glæder mig til at se dig, 
Anna Grochowska 

®
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331 ∙ DGI-CROSSGYM (15+)

INSTRUKTØRER:   LOTTE ENGELL-NØRREGAARD, 40 24 88 94 
    CHRISTIAN KUNSEMÜLLER, 26 82 45 79 

UGEDAG:   TORSDAG 20:15-21:15 
STED:    HAL 3 ELLER UDENFOR 
STARTDATO:   23. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   28. MARTS 2019 

PRIS:    710 DKK

OM HOLDET

Dette er holdet for kvinder, mænd, unge, voksne og ældre, der ønsker at træne  
fysisk, funktionelt, sjovt og hårdt. Øvelsernes intensitet tilpasses den enkeltes niveau, 
og vi forventer at du er klar til at give træningen en skalle. 

Helt utrænede bør starte med en anden træningsform/et andet hold. 

Hvad er DGI-Crossgym?  
Timens indhold er typisk cirkeltræningsbaserede øvelser i alverdens afskygninger designet til at udfordre din krop på et utal af 
måder. Cross-træning udmærker sig ved at tage det mest effektive, hårdeste og snedigste fra discipliner som konditionstræning, 
fitness, styrkeløft, gymnastik og god gammeldags basistræning  
 
Grundtanken bag Crossgym er, at du og din fysik skal være så klar som muligt til at mestre enhver fysisk udfordring, du møder. 
Målet er, at du skal være fysisk fit - på tværs af discipliner – altså crossfit. Du kommer til at kaste med store dæk,  
svinge kettle-bells, trække en makker, hoppe, kravle, balancere og have det mega skægt :)  

Se mere her: www.kortlink.dk/u6w3 

Således kan en træning se ud:  
Grundig opvarmning + basistræning  
Tekniktræning 
Mini-WOD  
Grundig instruktion i dagens øvelser  
WOD’en (workout of the day) – typisk 4-6 øvelser (det er her vi giver den gas)  
Udstrækning  
Fælles afsked  

Crossgym er hård og alsidig træning med masser af energi, kæmpe holdånd og godt humør.  

Vel mødt! 
Christian og Lotte
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335 ∙ ZUMBA   (MANDAG)
INSTRUKTØR:   LISBETH MÆHLE HYLDVANG, 28 35 91 09 

UGEDAG:   MANDAG 19:00-20:00 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   20. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   25. MARTS 2019 

PRIS:    710 DKK 

OM HOLDET


Zumba® er en sjov, glædesfyldt, dejlig, skør og effektiv motionsform, der kombinerer fitness og høj konditionstræning med 
danseglade elementer fra bl.a. Salsa, Merengue, Reggaeton og Cumbia. 

Vi skal danse og svede til de kendte rytmer, og derudover lave fitnessserier til forskellig verdensmusik så som Riverdance, Soca, 
Rumba Flamenca og andre spændende rytmer. 

Et af grundprincipperne ved Zumba® er, at vi først og fremmest skal have det sjovt. Og så skal vi selvfølgelig have brændt lidt 
kalorier af.  

Zumba® kræver ingen særlige forudsætninger, så her kan ALLE være med uanset køn, alder og fysik.  
Du behøver IKKE at være god til at danse eller være i super god form, når du starter på holdet. Formen kommer helt af sig selv, 
mens du danser og har det sjovt. 

Jeg er vild med Zumba® og brænder for at dele dansens glæde med dig/jer.  

Kærlig hilsen 
Lisbeth 

®
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336 ∙ ZUMBA  STEP
INSTRUKTØR:   ANNA GROCHOWSKA, 23 98 72 54 

UGEDAG:   MANDAG 17:45-18:45 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   20. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   25. MARTS 2019 
MAX. ANTAL DELTAGERE:  15  

PRIS:    710 DKK 

OM HOLDET


Zumba® er latinamerikansk dans omsat til en sjov og effektiv træning,  
der giver lige så meget livsglæde som kondition.  
 
Det nyeste skud på stammen er Zumba®Step. Timerne består af 40% Zumba-dansetrin, 30% step-dansetrin og 30% fitness-trin. 
Trinnene er varierede og simple, så alle kan være med. Zumba®Step egner sig ikke til dig med fysiske skavanker eller f.eks. 
balanceproblemer.  

Holdet er for dig, der gerne vil bevæge dig til lækker musik i en energifyldt atmosfære, hvor du kan være sikker på, at tempoet er 
højt, og du får sved på panden.  
 
Jeg siger ikke så meget i selve timen, det er meningen, at du skal lytte til musikken, kigge på mig og få dansen helt under 
huden.  

Zumba®Step er meget sjovt. Musikken vil få dig i rigtig godt humør - og du forbrænder masser af kalorier i løbet af timen.  
 
Jeg brænder for Zumba og vil gerne smitte dig med det, kom og vær med! 

“There are short-cuts to happiness, and dancing is one of them.” Vicki Baum 

Vi ses. 

Kærlig hilsen 
Anna 

®
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340 ∙ ZUMBA   (ONSDAG)
INSTRUKTØR:   MALENE ENGELNESS NEXØ, 53 53 43 02 

UGEDAG:   ONSDAG 19:00-20:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   22. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   27. MARTS 2019 
MAX. ANTAL DELTAGERE:  20  

PRIS:    710 DKK 

OM HOLDET


Dette hold er for alle dem, som har lyst til at feste og samtidig få  
god motion på en helt almindelig onsdag.  

Vi har det sjovt, får svedt og grint en masse. Stemningen på holdet betyder meget for mig som instruktør. 

Zumba® er for den danseglade person, som elsker at bevæge sig til fed og humørfyldt musik, der samtidig er intervaltræning 
med skiftende tempo. Du får pulsen op, forbrænder flere kalorier og får en bedre kondition.  

Vi arbejder med kontrollerede fitnesselementer blandet med simple dansetrin. 
Vi danser til forskellige rytmer lige fra moderne popmusik, de traditionelle og obligatoriske latinske rytmer (Cumbia, Merengue, 
reggaeton og salsa) til en tur rundt i det meste af verden med mange flere forskellige rytmer. 

Målet med træningen er, at vi går hjem med en god følelse. Derfor slutter vi af med gode udstræknings- og balanceøvelser, så 
kroppen falder til ro og kommer i harmoni efter at have været trænet godt igennem. 

Jeg håber, du har fået lyst til at være med på onsdagsholdet. 

Zumbahilsner  
Malene  

®
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342 ∙ YOGA
INSTRUKTØR:   LISE RYGE, 21 33 23 22 

UGEDAG:   ONSDAG 20:00-21:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   3. OKTOBER 2018 
SLUTDATO:   27. MARTS 2019 
MAX. ANTAL DELTAGERE:  20  

PRIS:    600 DKK 

OM HOLDET


Jeg underviser i hatha-yoga, men henter megen inspiration fra iyengar-yogaen. Det handler om balance, styrke og smidighed – 
disse elementer indøves via de forskellige stillinger (asanas). Med tiden oparbejdes udholdenhed, og du får ligeledes trænet 
din evne til koncentration og bevidst afspænding. 

I timen er der fokus på nuet, og du opfordres til at lægge hverdagens tankemylder på hylden. Yogastillingerne forbinder din 
krop med dit sind. Kom i stilhed :o) – gå hjem med ro. 

Alle kan dyrke yoga uanset alder, køn og smidighed! 
  
Beklædning: Bare fødder og tætsiddende tøj (for at kunne give dig den bedst mulige feedback i stillingerne). Medbring et 
tæppe/tykt badehåndklæde. 

Hilsen 
Lise
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346 ∙ MOTION OG VOLLEYBALL M/K
INSTRUKTØR:   LARS SØE, 52 16 71 02 

UGEDAG:   TIRSDAG 16:30-18:30 
STED:    HAL 3 
STARTDATO:   28. AUGUST 2018 
SLUTDATO:   16. APRIL 2019 
MAX. ANTAL DELTAGERE:  18 

PRIS:    750 DKK 

OM HOLDET


Så starter vi atter en sæson med motion og volleyball. Holdet er et tilbud til de af os, som har lidt svært ved at tage os sammen til 
at motionere selv og måske synes, at et maraton er lige i overkanten. Volleyball er en ret hyggelig måde at motionere på. 

De første 30 - 45 minutter varmer vi op med øvelser for både kondition, styrke og smidighed, så hele kroppen er klar til at spille 
volleyball. Øvelserne tilpasses deltagernes formåen. 

Din alder eller viden om volleyball betyder ikke så meget, bare du har lyst til at grine og få lidt sved på panden sammen med 
resten af holdet. Vi spiller ikke turneringer osv., og holdene sammensættes fra gang til gang af de fremmødte. Kan du ikke 
komme hver gang, er det således også ok. 
 
Kom og prøv holdet et par gange, og se, om det er noget for dig! 

Sidste gang inden jul er 18. december, hvor vi traditionen tro holder julefrokost, og første gang efter nytår er 8. januar 2019. 

Vi glæder os til at se dig. 
Lars 
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350 ∙ SENIOR-TRÆNING (60+)
INSTRUKTØR:   MERETE GRUNNET, 22 64 99 38 

UGEDAG:   ONSDAG 15:00-16:00 
STED:    MULTIRUM 2 
STARTDATO:   5. SEPTEMBER 2018 
SLUTDATO:   10. APRIL 2019 

PRIS:    400 DKK 

OM HOLDET


Opvarmning med puls og øvelser på gulv. Din krop trænes, med hjælp fra din egen kropsvægt og håndredskaber, til såvel 
gammel som ny musik, gode grin og alt sammen i et passende tempo.  

Jeg benytter forskellige træningsprincipper som effekttræning, pilates, gymnastik, aerobic, step og fitness. Styrken får du fra 
gentagelserne og din øgede kropsbevidsthed.  

Timen indeholder opvarmning, efterfulgt af intensiv træning af din krop, og til slut en god udstrækning og afspænding. 

Dine eventuelle småskavanker, eller måske større skavanker, skal ikke holde dig tilbage. Kom og få pulsen op, flad mave, stærk 
ryg og krop, som kan modstå din hverdag. 

Husk at medbringe et tæppe eller en trøje. 

Vi ses. 

Hilsen Merete 


