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FIND DIT HOLD
NR. HOLDNAVN SIDE

1 FORÆLDRE-BARN 5
 (1 – 2 ÅR OG FORÆLDRE)

2 FORÆLDRE-BARN 6
 (3 – 4 ÅR OG FORÆLDRE)

3 FORÆLDRE-BARN 7
 (1 – 2 ÅR OG FORÆLDRE)

4 FORÆLDRE-BARN 8
 (3 – 4 ÅR OG FORÆLDRE)

5 BØRNEFRÆS 9
 (4 – 6 ÅR)

6 SPRINGABER 10
 (5 ÅR – 0. KLASSE)

7 SPRINGGORILLAER 11
 (1. – 2. KLASSE)

8 DANSEMUS 12
 (0. – 1. KLASSE)

9 MINI-DANSETØSER 13
 (2. – 3. KLASSE)

10 DANSETØSER 14
 (4. – 6. KLASSE)

11 SPRINGCHICKS 15
 (PIGER 3. – 4. KLASSE)

12 SPRINGCHICKS 16
 (PIGER 5. – 6. KLASSE)

13 PARKOUR & SPRING 17
 (2. – 6. KLASSE)

NR. HOLDNAVN SIDE

14 1014 MIX ØST  SPRINGERE (10-14 ÅR) 18
15 1014 MIX ØST  RYTMER (10-14 ÅR) 18

16 TURBOSPRING (FRA 7. KLASSE) 19
17 TURBORYTMER 19

18 AFTERTURBO (16+) 20

19 KROPSKOMPAGNIET 21

20 ZUMBA® MANDAG (12+) 22

21 ZUMBA® ONSDAG (15+) 23

22 ZUMBA® TORSDAG (13+) 24

23 STRONG™ – STYRKETRÆNING (15+) 25

24 PILOXING® 26

25 TABATA 27

26 AFTENHOLDET 28

27 YOGA POWER (18+) 29

28 YOGA ONSDAG 2021 (18+) 30

29 YOGA ONSDAG 2022 (18+) 31

30 YOGA M/K 32

31 TRÆNING 33

32 DGI-GROSSGYM MANDAG (15+) 34

33 DGI-GROSSGYM TORSDAG (15+) 35

34 SENIOR-TRÆNING (60+) 36
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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. 70 INSTRUKTØRER OG HJÆLPEINSTRUKTØRER
·  CA. 750 MEDLEMMER
·  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
·  HJÆLP OG NYE IDEER MODTAGES GERNE
·  VI KAN TILBYDE UDDANNELSE OG UDVIKLING – BÅDE FAGLIGT OG PERSONLIGT

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, BESTYRELSESMEDLEM 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
VIGTIGE DATOER
·  FORÅRSDAGENE I KALUNDBORG ...........................................................................................................5. OG 6. MARTS 2022
·  FORÅRSDAGENE I ROSKILDE............................................................................................................. 12. OG 13. MARTS 2022
·  GYMNASTIKOPVISNING I HVALSØ ................................................................................................................ 26. MARTS 2022
·  GENERALFORSAMLING ..........................................................................................................................................APRIL 2022
·  GYMNASTIKDAGE VED FJORDEN .........................................................................................................................4. JUNI 2022
·  SOMMEROPVISNING VED SKOLESØEN I HVALSØ ............................................................................................11. JUNI 2022

PRAKTISKE INFORMATIONER
På hjemmesiden www.hvalsoe-gf.dk finder du alle vores hold, og her kan du også læse, hvordan du tilmelder dig.  
OBS: VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ENKELTE HOLD HAR MAX ANTAL DELTAGERE.
 
Der ydes ingen tilskud til dragter, og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj, og det skal betales inden bestilling.

Vi tager forbehold for uforudsete aflysninger fra instruktører og Hvalsø hallerne. Vi gør yderligere opmærksom på, at en 
aflysning ikke automatisk medfører en erstatningstime.

Vi gør opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få tilbagebetalt dele af kontingentet. Hvis den fuldstændige ulykkelige 
situation skulle opstå, og foreningslivet igen bliver lukket ned, vil vi frem til den 10. oktober 2021 tilbagebetale hele 
kontingentet. Herefter vil det ikke være muligt at få pengene refunderet.
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1 · FORÆLDRE-BARN (1 – 2 ÅR MED FORÆLDRE)

INSTRUKTØR: LOTTE SCHMIDT, 53 65 01 50
 SASELINE SCHMIDT

UGEDAG: SØNDAG KL. 8.00-9.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 5. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 20. MARTS 2022

PRIS: 670 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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

OM HOLDET
På dette hold er der fuld fart på både for børn og voksne.
Efter opvarmning arbejdes der med forskellige øvelser så som f.eks. kropsspænding, 
balance, rotationer og krydsbevægelser.

Der vil også være en masse lege og redskabsbaner.
Det er vigtigt, at både børn og voksne får rørt sig.

Alle børn skal have en voksen med til hver træning.

Alle børn skal kunne gå, når de starter på holdet.

Vi glæder os meget til at se jer.

De bedste hilsner
Saseline og Lotte
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2 · FORÆLDRE-BARN (3 – 4 ÅR MED FORÆLDRE)

INSTRUKTØR: LOTTE SCHMIDT, 53 65 01 50
 SASELINE SCHMIDT

UGEDAG: SØNDAG KL. 9.00-10.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 5. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 20. MARTS 2022

PRIS: 670 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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

OM HOLDET
Her vil vi byde på udfordringer for både forældre og alle de glade børn.

Der vil være øvelser med redskabsaktiviteter, bolde, faldskærm, styrkeøvelser, fælles lege 
og meget meget mere, hvor der skulle være mulighed for at få pulsen op.

Alle børn skal have en voksen med til hver træning.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste hilsner 
Saseline og Lotte
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3 · FORÆLDRE-BARN (1 – 2 ÅR MED FORÆLDRE)

INSTRUKTØR: KIRSTINE MARIE HALSGAARD, 51 77 00 77 
 CLARA OLSEN

UGEDAG: SØNDAG KL. 10.00-11.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 5. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 10. APRIL 2022

PRIS: 670 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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

OM HOLDET
På dette hold er der fuld fart på både for børn og voksne.
Efter opvarmning arbejdes der med forskellige øvelser så som f.eks. kropsspænding, 
balance, rotationer og krydsbevægelser.

Der vil også være en masse lege og redskabsbaner.
Det er vigtigt, at både børn og voksne får rørt sig.

Alle børn skal have en voksen med til hver træning.

Alle børn skal kunne gå, når de starter på holdet.

Vi glæder os meget til at se jer.

De bedste hilsner
Kirstine og Clara
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4 · FORÆLDRE-BARN (3 – 4 ÅR MED FORÆLDRE)

INSTRUKTØR: KIRSTINE MARIE HALSGAARD, 51 77 00 77 
 CLARA OLSEN

UGEDAG: SØNDAG KL. 11.00-12.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 5. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 10. APRIL 2022

PRIS: 670 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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

OM HOLDET
Her vil vi byde på udfordringer for både forældre og alle de glade børn.

Der vil være øvelser med redskabsaktiviteter, bolde, faldskærm, styrkeøvelser, fælles lege 
og meget meget mere, hvor der skulle være mulighed for at få pulsen op.

Alle børn skal have en voksen med til hver træning.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste hilsner 
Kirstine og Clara
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5 · BØRNEFRÆS (4 – 6 ÅR)

INSTRUKTØR: KATHRINE MANDRUP, 42 72 92 03 
 KAROLINE DYBBRO-LEKSØ, 51 95 10 76

UGEDAG: ONSDAG KL. 17.00-18.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 1. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 23. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der 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 og viser de grundspring, 
børnene har lært.

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

Kathrine og Karoline
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6 · SPRINGABER (5 ÅR – 0. KLASSE)

INSTRUKTØR: JAN LYDERSEN, 29 10 79 60 

UGEDAG: TIRSDAG KL. 16.00-17.00
STED: HAL 2
STARTDATO: 31. AUGUST 2021
SLUTDATO: 22. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der 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, hvor-
efter vi skal springe på forskellige baner og opstillinger,
således at alle 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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7 · SPRINGGORILLAER (1. – 2. KLASSE)

INSTRUKTØR: JAN LYDERSEN, 29 10 79 60 

UGEDAG: TIRSDAG KL. 17.00-18.00
STED: HAL 2
STARTDATO: 31. AUGUST 2021
SLUTDATO: 22. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der 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, og elsker du spring og ballade, så er du helt sikkert en springgorilla! Målsæt-
ningen 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, araberspring, flikflak, håndstande og spring i trampolin, 
herunder salto- og skrue-træning. Alle spring og øvelser vil blive trænet på måder, der er med til at 
øge tilliden til både dig selv og springet, så lysten vækkes til at prøve nye ting.

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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8 · DANSEMUS (0. – 1. KLASSE)

INSTRUKTØR: LISBETH RØNNOW, 24 66 55 68

UGEDAG: TIRSDAG KL. 16.00-17.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 31. AUGUST 2021
SLUTDATO: 22. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

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

OM HOLDET
Er du vild med at danse og bevæge dig til musik?
Har din krop svært ved at stå stille, når du hører en dejlig rytme?
Kan du li’ at bruge din fantasi?
Så er du helt sikkert en dansemus!

Kom og vær med til at danse og bevæge dig på mange måder, f.eks. vildt som en trold, yndigt 
som en ballerina, fjollet som en abe og måske har du også en idé til en måde at danse på?  

Vi skal lave følg mig-dans og selv finde på dejlige dansebevægelser.
Vi skal prøve at danse med ting f.eks. puder, spisepinde, tørklæder og yndlingsbamser.
Vi skal lære forskellige små danse – en strandtursdans, en sej dans, en go’-morgen-dans,  
en robotdans, en dans til arabiske toner og mange flere.  
 
Håber vi ses! 😊

Glade dansehilsner
Lisbeth 
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9 · MINI-DANSETØSER (2. – 3. KLASSE)

INSTRUKTØR: CHRISTINE CECILIE OLSEN, 60 57 59 57
 LINNEA SØCHTING, 30 95 75 51

UGEDAG: MANDAG KL. 16.00-17.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 30. AUGUST 2021
SLUTDATO: 21. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

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

OM HOLDET
Går du i 2.-3. klasse?
Og er du vild med dans, spas og løjer?
Så skal du gå til mini-dansetøser! 

På dette rytmehold kommer vi til at have fokus på at lave nogle fede rytmeserier med forskellige 
momenter og dansestilarter og så skal vi grine, have det sjovt og danse en masse.

 Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle.

Med venlig hilsen
Christine og Linnea
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10 · DANSETØSER (4. – 6. KLASSE)

INSTRUKTØR: KATHRINE MANDRUP, 42 72 92 03 
 KAROLINE DYBBRO-LEKSØ, 51 95 10 76
 KIRSTINE MARIE HALSGAARD, 51 77 00 77

UGEDAG: ONSDAG KL. 16.00-17.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 1. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 23. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

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

OM HOLDET
Dette er holdet for alle piger i 4.-6. klasse, der elsker at danse og bevæge sig til musik! 

Vi kommer til at arbejde med forskellige stilarter inden for dans, og samtidig vil vi arbejde med elementer 
fra rytmegymnastikken, så du får lært de grundlæggende ting, der gør dig til en super skarp rytmegymnast 
og danser. 

Vi vil også introducere dig til nogle af de håndredskaber, som typisk bruges inden for gymnastikken. Det 
bliver med garanti både sjovt, spændende og udfordrende. 

En typisk træning hos Dansetøser kunne forløbe således: Vi starter med en opvarmning, der både indehol-
der øvelser og leg. Derefter laver vi øvelser, grundtræning og små koreografier, der passer ind i det forløb, 
vi har. 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!

Dansetøser er et hold for friske piger, der er parate til at give den gas på 
gulvet! 

Vi håber, at vi ses! 

Karoline, Kathrine og Kirstine 
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11 · SPRINGCHICKS (PIGER 3. – 4. KLASSE)

INSTRUKTØR:  KATHRINE MANDRUP, 42 72 92 03 
MADS WALTHER

UGEDAG: TORSDAG KL. 16.10-17.20
STED: HAL 2
STARTDATO: 2. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO:  9. JUNI 2022 

PRIS: 950 KR.  

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der 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
hinanden 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 masser af gode redskaber som
f.eks. springgrav, springbane, trampoliner mm.

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

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

Vi glæder os til at se jer!
Instruktørteamet
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12 · SPRINGCHICKS (PIGER 5. – 6. KLASSE)

INSTRUKTØR:  KATHRINE MANDRUP, 42 72 92 03 
MADS WALTHER

UGEDAG: TORSDAG KL. 17.20-18.30
STED: HAL 2
STARTDATO: 2. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO:  9. JUNI 2022 

PRIS: 950 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der 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, så vi kan sammensætte
et flot opvisningsprogram, der sprudler af glæde og energi. Alt dette foregår i god stemning, hvor vi respekterer og tager
hensyn til hinanden.

Hver træning starter med opvarmning, så vores kroppe er klar til at springe og give den gas,
og vi kommer rigtigt godt rundt om den fysiske udfoldelse, hvor både hjerne og muskler
bliver stimuleret. 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, og vi har masser af gode redskaber som f.eks. springgrav, springbane,
trampoliner mm. Vigtigst af alt er, at du har lysten til at springe og viljen til at lære.

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

Vi glæder os til at se jer!
Instruktørteamet
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13 · PARKOUR & SPRING (2. – 6. KLASSE)

INSTRUKTØR: HANS-CHRISTIAN, 20 35 72 18
 TOBIAS KJELDGAARD-HANSEN

UGEDAG: ONSDAG KL. 17.00-18.15
STED: HAL 2
STARTDATO: 1. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 23. MARTS 2022

PRIS: 560 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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

OM HOLDET
Dette er et hold for både piger og drenge.
Hovedet ned og benene op. Vi skal lave saltoer, håndstande, vaults op ad vægge og andre seje spring- og 
parkourøvelser, og samtidig skal vi øve teknik, så springene udføres rigtigt.

Parkour er evnen til at komme fra A til B i flow, dvs. at bestræbe sig på effektivt og flydende at forcere forhin-
dringerne i bymiljøet med løb, spring, klatring og rul.

Dette er et begynderhold, så vi har særligt fokus på de mange forskellige basale parkourbevægelser og 
grundteknikker.
Der er ikke én rigtig måde at komme fra A til B på, men vi lover, at alle vil blive udfordret på deres motoriske 
færdigheder.

Træningen kan være fysisk krævende, men vigtigst af alt er at have lysten og viljen til at træne og øve sig, 
samt modet til at kaste sig ud i bevægelser og stunts, man ikke har prøvet før.

Hvis vejret tillader det, kan vi finde på at springe rundt udenfor. I hele sæsonen er det derfor vigtigt at have 
gode sko med til både indendørs og udendørs brug.

Vi glæder os til at se dig
Hans-Christian og Tobias m.fl.
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14 · 1014 MIX ØST SPRINGERE (10 – 14 ÅR)
15 · 1014 MIX ØST RYTMER (10 – 14 ÅR)
INSTRUKTØR:  LÆRKE MILLARD, 26 15 95 70 

MARIE MIDTGAARD, 23 64 31 00 
KATHRINE MANDRUP, 42 72 92 03

UGEDAG: TIRSDAG KL. 18.00-20.00
STED: HAL 1 OG 2
STARTDATO: 24. AUGUST 2021
SLUTDATO:  14. JUNI 2022
MAX ANTAL DELTAGERE:  40 SPRINGERE OG 20 RYTMER 

PRIS: 1.600 KR. 

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

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

OM HOLDET
Et spring- og rytmehold for både drenge og piger. 

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! 

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

Du kan vælge at være med på enten rytme- eller springsiden, og sammen udvikler vi et brag 
af et opvisningsprogram, som er flot og underholdende for tilskuere såvel som gymnaster. 
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 lokale forening, dvs. være aktiv på et yderligere hold. 
• Springere 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. 
• Du skal være engageret i gymnastikken og i holdet gennem hele sæsonen. 

Vi glæder os til at se dig  
- vi får en forrygende sæson!
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16 · TURBOSPRING (FRA 7. KLASSE)
17 · TURBORYTMER
INSTRUKTØR: OLE LUND SVENDSEN, 21 21 60 80
 CLARA DUE BISGAARD, 52 75 05 25

UGEDAG: TORSDAG KL. 18.30-20.30
STED: HAL 2 OG 3
STARTDATO: 2. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO:  10. JULI 2022
MAX ANTAL DELTAGERE:  50 SPRINGERE OG 30 RYTMER 

PRIS: 1.400 KR. 

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

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

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

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/rytmegymnast.  
I løbet af sæsonen vil der være nogle ekstratræninger samt opvisninger
i blandt andet Hvalsø, Roskilde og Kalundborg. Vi forventer, at alle gymnaster
prioriterer og deltager i opvisninger og ekstratræninger.

Holdet deltager i gymnastikfestivalen Festival del Sole i Italien,  2.-10. juli 2022.

Vi glæder os til at se jer!

Instruktørteamet
Clara og Sine 
Benjamin, Morten og Ole
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18 · AFTERTURBO (16+)

INSTRUKTØR: MORTEN MADELUNG, 40 31 56 55
 JONATHAN WEIBEL HANSEN 

UGEDAG: TORSDAG KL. 20.30-22.00
STED: HAL 2
STARTDATO: 26. AUGUST 2021
SLUTDATO:  10. JULI 2022
 
PRIS: 1.100 KR. 

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til dragter,
og derfor må der påregnes udgifter til opvisningstøj.

OM HOLDET
Vi er klar igen med AfterTurbo! Holdet er et 16+ springhold og vil blive trænet af
to friske unge mennesker. Vi har begge baggrund fra både konkurrencehold og opvisningsgymnastikken,
og vi er klar til at dele en masse erfaring for spring og luftmæssig kunnen med jer.

Holdet bygger på, at man som enkeltmand har god erfaring med springgymnastik og er top klar til at bygge  
ovenpå og udvikle sig. Vi vil i løbet af sæsonen træne os op til at kunne springe store, seje og fede spring,
som senere vises frem til en række opvisninger.

Vi lægger stor vægt på sammenholdet og fællesskabet, samt at vi får skabt en hyggelig stemning på holdet  
og har det sjovt sammen.

Kom endelig til en fed prøvetræning, og mærk stemningen.

Holdet deltager i gymnastikfestivalen Festival del Sole i Italien,  2.-10. juli 2022.

Vi glæder os til at se dig

Jonathan og Morten
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19 · KROPSKOMPAGNIET
INSTRUKTØR: CHRISTINE CECILIE OLSEN, 60 57 59 57

UGEDAG: TIRSDAG KL. 20.00-21.30
STED: HAL 2
STARTDATO: 7. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 22. MARTS 2022

PRIS: 900 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Kropskompagniet er et hold for dig, der søger en hyggelig omgang træning 
med fest, farver og højt humør.
Holdet bliver i år instrueret af Christine. 

Jeg har selv erfaring inden for både contemporary og hiphop. Holdet kommer derfor til blandt andet at 
danse disse stilarter. Jeg er selv meget glad for at danse, så mit mål er, at vi sammen får det sjovt, hører god 
musik og hygger os med dansen i et safe-space.

Hvis holdet har lyst, deltager vi i opvisning i foråret.

Jeg håber på at se dig!

Kærlig hilsen
Christine 



 

TILMELDING PÅ WWW.HVALSOE-GF.DK
TILMELDING ÅBNER DEN 8. AUGUST 2021 KL. 9.00

22

20 · ZUMBA® MANDAG (12+)

INSTRUKTØR: LISBETH HYLDVANG, 28 35 91 05

UGEDAG: MANDAG KL. 18.00-19.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 30. AUGUST 2021
SLUTDATO: 21. MARTS 2022

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Zumba® er en sjov, glædesfyldt, glad 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 såsom  
riverdance, samba, pop 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  
(minimum alder 12 år).

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. Om du har to venstre fødder eller er en haj til det der med rytme,  
er holdet her noget for dig.

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

Kærlig hilsen
Lisbeth   
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21 · ZUMBA® ONSDAG (15+)

INSTRUKTØR: MALENE ENGELNESS NEXØ, 53 53 43 02

UGEDAG: ONSDAG KL. 18.30-19.30
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 1. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 23. MARTS 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 18

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Kan du heller ikke stå stille til de lækre latinamerikanske rytmer eller de fede radiohits fra hele verden, så er jeg 
sikker på, at Zumba® er det helt rigtige for dig. Der er rig mulighed for høj puls, sved på panden og et smil på 
læben, og så forbrænder vi en masse kalorier – helt uden at tænke over det.
 
Enkle – sjove og simple dansetrin gør, at alle kan være med. Holdet er for både øvede og ikke-øvede.
 
Jeg lover sjov motion til hele kroppen, masser af grin og hygge, det gælder bare om at komme og  
gøre træningen til en fest.
 
Du bestemmer helt selv, hvor meget energi du vil lægge i det. Jeg er din guide hele vejen og signalerer  
bevægelserne, så det er let at følge med.  

Glæder mig til at se dig på onsdagsholdet. :) 

Malene Engelness Nexø
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22 · ZUMBA® TORSDAG (13+)

INSTRUKTØR: ANNA GROCHOWSKA, 23 98 72 54

UGEDAG: TORSDAG KL. 17.00-18.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 26. AUGUST 2021
SLUTDATO: 24. MARTS 2022

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
”Inaktivitet eller aktivitet bliver the breaking point for, om man er sund eller ikke sund, ikke om man er tynd 
eller tyk.” -Bente Klarlund.

Jeg tilbyder dig et lukket Zumba® hold. Zumba® er en fitness-fest, hvor tempoet er skiftende, så vi kan ud-
fordre vores kardio- og kalorieforbrænding. Trinene er varierede og simple, så alle kan være med. Kroppen 
og psyken bliver udfordret med konditionstræning, styrkeøvelser og en let koreografi og du skal ikke lære 
noget udenad – bare følge min guidning. Alle fra 13 år kan deltage, så tag gerne venner eller forældre med 
og brug træningen til hygge og selv-forkælelsestid.

Vi ses til Anna’s Zumba
Hold for mænd og kvinder 13+



 

TILMELDING PÅ WWW.HVALSOE-GF.DK
TILMELDING ÅBNER DEN 8. AUGUST 2021 KL. 9.00

25

23 · STRONG™ – STYRKETRÆNING (15+)

INSTRUKTØR: LISBETH HYLDVANG, 28 35 91 05

UGEDAG: TORSDAG KL. 18.00-19.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 2. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 24. MARTS 2022

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
STRONG™ er et HIIT-koncept med styrketræning, hvor vi kun bruger vores egen kropsvægt. Du vil kunne genkende 
de fleste øvelser fra andre styrketræningsprogrammer som fx Tabata eller Piloxing og den mere fitnessbaserede 
Yoga. 

I STRONG™  er bevægelserne synkroniseret til musik, og dermed designet til at få dig til at yde mere end du troede, 
du kunne. Programmet er sammensat til at styrke dine muskler, og der er øvelser for hele kroppen. Øvelserne er 
dynamiske, kraftfulde, og du vil få flyttet dit træningsniveau i løbet af få gange.

STRONG™ er inddelt i 3 niveauer, så hver enkelt bevægelse kan tilpasses netop dit træningsniveau. Begyndere vil 
hurtigt mærke en øget styrke, samtidigt med at den mere øvede vil have mulighed for at få flyttet sit max.

Holdet er både for kvinder og mænd. Fra begynder til øvet (minimum 15 år).

Det anbefales, at du træner i fleksibelt tøj og gode affjedrende sko. Medbring drikkedunk og måtte til gulvøvelser.

Jeg glæder mig til at se dig. 

Kærlig Hilsen
Lisbeth 
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24 · PILOXING®
INSTRUKTØR: MICHELLA JENSEN, 28 29 82 13

UGEDAG: LØRDAG KL. 10.00-11.00
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 2. OKTOBER 2021
SLUTDATO: 19. MARTS 2022
MAX ANTAL DELTAGERE:  18

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Piloxing® er intervaltræning, som kombinerer det høje energiniveau fra boksning med det lave energi-
niveau fra Pilates, krydret med lidt lette danse-moves.

Timen er opbygget således, at vi starter med 45 minutters stående øvelser, skiftende mellem bokse-, 
pilates- og danseblokke. Herefter 10 minutters gulvøvelser med fokus på mave, baller og lår.
Timen afsluttes med en let udstrækning og Piloxing® hilsen.

Det anbefales, at man træner uden sko, da Piloxing® er barfodstræning. Sko er dog tilladt, alt efter eget 
ønske og behov. Hvis man vælger at træne i sko, anbefales det, at man vælger en fitness/dansesko, der 
er lavet til sideværtsbevægelser samt tvist – undgå løbesko.

Piloxing® er for alle aldre, køn og træningsniveauer med garanti for sved på panden, ømme muskler 
og vigtigst af alt smil og grin.

Jeg glæder mig til at se dig!
Michella
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25 · TABATA
INSTRUKTØR: MICHELLA JENSEN, 28 29 82 13
 HEIDI TEICHERT, 22 36 51 80

UGEDAG: TIRSDAG KL. 17.00-18.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 7. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 22. MARTS 2022

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Tabata er en time, hvor vi vil fokusere på styrke og mobilitet.

Tabata er en træningsform hvor vi træner i sæt af 4 minutters fordelt mellem 20 sekunders 
aktivitet og 10 sekunders pause. 

Timerne vil som udgangspunkt være opbygget med en opvarmning, efterfulgt af 10-14 
forskellige øvelser med fokus på kredsløb, styrke og udholdenhed. Vi slutter timen af med 
lidt fælles udstræk.

Træningen tager udgangspunkt i basisøvelser 
som squat, lunge, push up, sprællemænd, 
burpees, mave og rygøvelser samt andre sjove 
og hyggelige påfund.

Mine træninger har altid fokus på, at man får 
sved på panden og et smil på læberne.  
Det skal være sjovt at træne!

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Heidi og Michella
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26 · AFTENHOLDET
INSTRUKTØR: AFVENTER INSTRUKTØR

UGEDAG: MANDAG KL. 18.00-19.00
STED: MULTIRUM 3
STARTDATO: 6. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 21. MARTS 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 25

PRIS: 725 KR.

OM HOLDET
Kom og bevæg jer hver mandag på Aftenholdet.

Vi træner kroppen varm, gi’r den gas, får sved på panden, hopper op og hopper ned, bruger 
kroppen og træner den stærk – men vi laver også afslappende øvelser, der giver ro.

Holdet er for både mænd og kvinder. Medbring egen måtte, hvis du har brug for det.
Afprøv de første to gange og se, om det er noget for dig.

Kom og få en god start på ugen – og vær en del af Aftenholdet.

Vi ses!

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.
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27 · YOGA POWER (18+)

INSTRUKTØR: NANNA, BASTVED, 42 45 47 17

UGEDAG: MANDAG KL. 17.00-18.00
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 30. AUGUST 2021
SLUTDATO: 4. APRIL 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 20

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Få fornyet energi og mentalt overskud i din hverdag med yoga.
 
Undervisningen tager udgangspunkt i Hatha yoga med forskellige yoga- og åndedrætsøvelser. Øvelserne 
hjælper dig med at strække og styrke dine muskler, led og bindevæv, så du stimulerer en god kropsholdning, 
balance og smidighed. I sidste del af timen laver vi afspænding og meditation, der giver dig klarhed i dit sind og 
ro i kroppen.
 
Programmet varierer fra gang til gang. I starten er der fokus på de enkelte stillinger, og hen ad vejen opbygges 
mere flow og flydende overgange mellem øvelserne. I løbet af sæsonen vil du opleve, at din krops muskler og 
led opbygges og smidiggøres, din koordinations- og balanceevne forberedes, og at du får bedre kontakt med 
din krop.
 
Holdet er både for kvinder og mænd. Du behøver ikke at være specielt smidig for at deltage. Jeg anbefaler, at du 
træner i fleksibelt, tætsiddende tøj og på bare fødder.
 
Medbring din egen yogamåtte, et varmt tæppe, 2 yogablokke og eventuelt et yogabælte. 
 
Jeg glæder mig til at se dig.
 
Hilsen Nanna
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28 · YOGA ONSDAG 2021 (18+)

INSTRUKTØR: LISE RYGE, 21 33 23 22

UGEDAG: ONSDAG KL. 19.45-21.00
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 25. AUGUST 2021
SLUTDATO: 8. DECEMBER 2021
MAX ANTAL DELTAGERE: 20

PRIS: 450 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Der undervises i Hatha-yoga med inspiration fra Iyengar-yogaen (fokus på korrekt teknik, præcise anvisninger).  
Jeg viser typisk flere varianter af en stilling, så alle kan være med. 

Timens fokus er nuet, og der arbejdes med balance, styrke og smidighed – med tiden øges også din udholdenhed 
og koncentration. Du gør kun, hvad din krop går med til. 
 
Husk - alle kan dyrke yoga uanset alder, køn og smidighed. Timen afsluttes med afspænding og meditation.  
Gå hjem med ro i sindet – yogaen forbinder din krop og sjæl.

Lise Ryge
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29 · YOGA ONSDAG 2022 (18+)

INSTRUKTØR: LISE RYGE, 21 33 23 22

UGEDAG: ONSDAG KL. 19.45-21.00
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 5. JANUAR 2022
SLUTDATO: 27. APRIL 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 20

PRIS: 450 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Der undervises i Hatha-yoga med inspiration fra Iyengar-yogaen (fokus på korrekt teknik, præcise anvisninger).  
Jeg viser typisk flere varianter af en stilling, så alle kan være med. 

Timens fokus er nuet, og der arbejdes med balance, styrke og smidighed – med tiden øges også din udholdenhed 
og koncentration. Du gør kun, hvad din krop går med til. 
 
Husk - alle kan dyrke yoga uanset alder, køn og smidighed. Timen afsluttes med afspænding og meditation.  
Gå hjem med ro i sindet – yogaen forbinder din krop og sjæl.

Lise Ryge
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30 · YOGA M/K
INSTRUKTØR: TINA PLANK, 30 32 60 40

UGEDAG: MANDAG KL. 19.10-20.30
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 6. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 29. NOVEMBER 2021
MAX ANTAL DELTAGERE: 20

PRIS: 450 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Vi skal lave yoga… alt muligt forskelligt fedt yoga!
Denne yoga klasse har fokus på at forene yoga stillinger med åndedrætsøvelser.
Formålet med klassen er at skabe fokus, ro og balance via dynamiske øvelser, statiske stræk og åndedrættet.

Klassens første del er sammensat med dynamiske flow yoga af forskellig intensitet.
Flows hvor der arbejdes med glidende overgange mellem Hatha yoga stillinger. Flows indeholdende intensiv styrke, 
balancer, mobiliseringer og kernetræning, så din krop bliver stærkere, mere mobil og måske endda i mere optimal 
balance.

Sidste del af klassen er fokuseret Yin Yoga. En yogatype hvor vi arbejder på at forlænge kroppens dybe bindevæv, 
skabe mobilitet og gode betingelser for kredsløb og restitution.

Yin Yoga kan skabe bedre mobilitet i dine led, så du bliver mere smidig både til hverdagen og til sport. Yin yoga kan 
afhjælpe gener i kroppen og give mere overskud mentalt.

What’s not to like 

Du skal medbringe dit eget udstyr:
Måtte
2 blokke
Fast tæppe
Bolster eller pude
Muligvis også et yogabælte
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31 · TRÆNING
INSTRUKTØR: TINA PLANK, 30 32 60 40
 MADS ANDERSEN
 JARIS NIELSEN
 JOSEFINE PLANK
 TRINE PALLESGAARD
 
UGEDAG: ONSDAG KL. 19.00-20.00
STED: HAL 3
STARTDATO: 1. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 15. DECEMBER 2021
MAX ANTAL DELTAGERE: 30

PRIS: 400 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

OM HOLDET
Kom til Cross-Træning
Cirkeltræning, Tabata, makkerøvelser og meget mere.
Indendørs og udendørs træning alt efter vejret.

Vi træner styrke, mobilitet, balance, koordination og kredsløb.
Vi bruger træningsredskaber til at optimere træningseffekten, men træner også funktionelle 
øvelser med egen kropsvægt.

Intensiteten på holdet er til dig der er vant til at træne.

Holdet har et fantastisk fællesskab og sammenhold. Gennem sæsonen holdes flere supple-
rende arrangementer.

Holdet består af ca. 50% mænd og 50% kvinder mellem 18 til 59 år – med både humor og 
store overarme.

Vi ses
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32 · DGI-CROSSGYM MANDAG (15+)

INSTRUKTØR: CHRISTIAN KUNSEMÜLLER, 26 82 45 79 
 LOTTE ENGELL-NØRREGÅRD, 40 24 88 94
 MICHAEL STORGAARD, 20 82 62 65
 BUGGE DANIEL, 50 55 21 45

UGEDAG: MANDAG KL. 20.15-21.15
STED: HAL 3 ELLER UDENFOR
STARTDATO: 9. AUGUST 2021
SLUTDATO: 21. MARTS 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 32

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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.

Hvad er DGI-Crossgym?
Timens indhold er typisk cirkeltræningsbaserede øvelser i alverdens afskygninger, som er 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.

Således kan en time se ud:
•  Grundig opvarmning + basistræning
•  Tekniktræning
•  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, Lotte, Michael og Bugge
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33 · DGI-CROSSGYM TORSDAG (15+)

INSTRUKTØR: CHRISTIAN KUNSEMÜLLER, 26 82 45 79 
 LOTTE ENGELL-NØRREGÅRD, 40 24 88 94
 MICHAEL STORGAARD, 20 82 62 65
 BUGGE DANIEL, 50 55 21 45

UGEDAG: TORSDAG KL. 20.15-21.15
STED: HAL 3 ELLER UDENFOR
STARTDATO: 12. AUGUST 2021
SLUTDATO: 24. MARTS 2022
MAX ANTAL DELTAGERE: 32

PRIS: 725 KR.

Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til holdtøj.

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.

Hvad er DGI-Crossgym?
Timens indhold er typisk cirkeltræningsbaserede øvelser i alverdens afskygninger, som er 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.

Således kan en time se ud:
•  Grundig opvarmning + basistræning
•  Tekniktræning
•  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, Lotte, Michael og Bugge
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34 · SENIOR-TRÆNING (60+)

INSTRUKTØR: KIRSTINE MARIE HALSGAARD, 51 77 00 77

UGEDAG: ONSDAG KL. 17.00-18.00
STED: MULTIRUM 2
STARTDATO: 22. SEPTEMBER 2021
SLUTDATO: 13. APRIL 2022

PRIS: 410 KR.

OM HOLDET
Senior 60+ er for dig, som gerne vil få pulsen op på en helt normal onsdag, sammen med et rigtigt 
godt hold. Vi laver opvarmning til god ny musik, lige så vel som gammel musik. 

Du skal endelig ikke være bange for at melde dig til, selvom du har diverse skader her og der. Der er 
plads til alle, og vi træner i et tempo, som passer til alle. Der bliver altså taget hensyn til alle. 

Vi benytter forskellige træningsmetoder, som for eksempel fitness, step, effekttræning og dans. Alle 
disse forskellige former for træning er med til at styrke kroppen, og du vil finde ud af at din krop 
bliver stærkere i løbet af sæsonen. 
Vi laver opvarmning efterfulgt af hård træning, og slutter af med udstrækning og afslapning. 

Kom og vær med, få pulsen op. Det kan kun blive sjovt, og vi har et rigtig godt fællesskab, som du 
kan blive en del af :) 

Husk at medbringe et tæppe eller en trøje og vand.

Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer!
Kirstine


