
Funktionel Gym Fitness 16+

Kultursalen 
Torsdag kl. 17-18
Holdstart uge 37
450,-

Vi træner bevægelighed, styrke og stabilitet især 
omkring skuldre, rygsøjle og bækken. Vi starter med 
en grundig opvarmning. Derefter kan der trænes med 
redondo bold, bred elastik, stok eller vægte. Vi træner 
effektivt og kontrolleret med let tempo og godt 
humør. Der tages hensyn til individuelle begrænsnin-
ger med forskellige niveauer i udførelse af øvelserne. 
Medbring gerne et håndklæde eller en let pude til 
nakkestøtte.

Nicole

Cross gym Fitness 16+

Kultursalen 
Onsdag 17.00 -18.00
Holdstart uge 37
450,-

CrossGym er styrke- og konditionstræning for unge 
og voksne. Vi bruger kettlebells, træningselastikker 
og vores egen kropsvægt som redskaber i styrke-
træningen. Både mænd og kvinder er velkomne, og 
der kræves ingen forudsætninger for at være med.

Karen

Motion og Bodycontrol Voksne

Kultursalen 
Tirsdag kl. 16.15-17.15
Holdstart uge 37
450,-

En gymnastiktime hvor vi får hele kroppen arbejdet 
igennem, får pulsen op og får styrket de funktionel-
le muskelgrupper. Kondition og afslapning, vil altid 
være en del af timen. Det sociale er i højsæde. Kom 
og vær med, der er plads til alle.

Ingeborg

Motionsherrer Voksne

Kultursalen 
Onsdag kl. 19.30-20.30
Holdstart uge 37 
450,- 

Herregymnastik hvor alle kan være med, styrker 
led og muskler i hele kroppen samt balance øvelser. 
Afslutter med afspænding.  Kom og vær med.

Jørgen

Morgen Gymnastik Voksne

Kultursalen 
Tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Holdstart uge 37 
450,-

Til dig som ønsker at komme i gang fra morgenstun-
den. En time ”all round” gymnastik, hvor du kan få 
pulsen op og styrketræne dine muskler. Timen er 
også et tilbud til dig, der er tilmeldt et andet hold og 
ikke kan være med hver gang f.eks. hvis du arbejder 
skiftehold.

Nicole

Ældre Motion Voksne

Kultursalen 
Tirsdag kl. 15.00 - 16.00
Holdstart uge 37 
450,-

Igen i år vil vi arbejde med hele kroppen. Vi får lidt 
småredskaber, styrke og balance træning. Alle kan 
være med, også selvom du har lidt skavanker. Det 
sociale er i højsæde. Jeg glæder mig til at se nye 
som gamle gymnaster.

Ingeborg

ALS MIX GYM - Spring for voksne Voksne

Hal 2 
Torsdag kl. 18.30 - 20.00
Holdstart uge 37
450,- Excl. Opv. Tøj

Er du gammel springer eller helt ny med lyst til at 
prøve kræfter ned springgymnastik, så er dette holdet 
for dig. Alle kan være med uanset erfaring og niveau. 
Vi øver alt fra kolbøtter og håndstand til salto, krafts-
pring og flik flak, samt kombinerede spring på airtrack. 
Vi træner med hensyn til individuelt niveau.

Steen, Jeppe, 
Jakob og Sarah A

HOLD ALDERSGRUPPE INSTRUKTØR

MIF gymnastik bestyrelse
E-mail: gymnastik@mif.dk

Formand 

Brian Kørschen ................................. 23702085

Næstformand

Mia Schmidt Nissen ........................ 40229636

Kasserer

Camilla Nordbag Kristoffersen .....30565008

Børnehold

Jane Bøving Larsen ......................... 60526464

Lis Bennedsgaard Hansen .......... 26312819

Unge og Spring

Sarah Thysen ...................................... 42231060

Jakob Westermann......................... 61336168 

Voksen og Fitness

Sarah Aguilera Schmidt................. 20867161

GYMNASTIK OPVISNING

Lørdag den 21. marts 2020  
i Augustenborghallen

Husk sidste tilmelding senest 1. oktober 2019
Tilmelding og betaling skal ske på hjemmesiden:  

www.MIF.dk/gymnastik
Tilmelding åbner den 15. august 2019.


