
Parkour begynder Fra 10 år

Ny Hal 
Onsdag kl. 16.30-18.00 
Holdstart uge 34
550,- incl. Opv. Tøj 

Parkour begynder er for de modige sjæle som er fri-
ske på nogle nye udfordringer og vil prøve grænser af. 
På vores begynder hold arbejder vi meget med sam-
menhold og basis øvelserne inde for Parkour/Freerun. 
Vi arbejder meget med motorik og at styrke kroppen, 
da parkour er en hård fysisk og psykisk sport.

Jeppe og Jakob

Elevated Parkour Fra 10 år

Ny Hal 
Onsdag kl. 18.00-19.30
Holdstart uge 34 
550,- incl. Opv. Tøj 

Elevated er det parkour hold som svarer til øvede 
parkour. På Team elevated bliver der stillet krav til at 
man har kendskab til parkour og freerun. Vi arbejder 
meget med tricking og nogle af de mere krævende 
former for parkour. Team elevated er for dem, som 
brænder for parkour og er friske på at udvikle deres 
freerun. Parkour er en hård sport og derfor vil der 
være en del styrke træning i løbet af sæsonen.

Jakob og Jeppe

FACE-SMASH Fra 10 år

Hal 2
Torsdag kl. 17-18.30
Holdstart uge 34 
200,- tilvalg - Excl. Opv. Tøj

Face Smash er et hold for alle som går på et spring 
eller parkour hold. Her vil der være kortere op-
varmning, men rigtig meget spring og teknik, så man 
kan nå at udvikle sig så meget som muligt.

Steen, Jakob, Allan

Yoga let øvede Fitness 16+

Kultursalen 
Mandag kl. 20-21
Holdstart uge 37
450,-

YOGA - STYRKE - STRÆK - AFSPÆNDING  
- MEDITATION
Få ro i sindet, forny din krop, få mere glæde og 
ny energi. En time som indeholder en blanding af 
dynamiske og statiske øvelser og som vil have fokus 
på vejrtræknings teknikker. Dette giver kroppen 
mulighed for udfordring på det fysiske plan såvel som 
på det mentale plan. Vi bygger sæsonens undervis-
ning op fra gang til gang og sikrer hermed gradvis 
fremgang for den enkelte, så det kan blive en god total 
trænings oplevelse for alle. Vi lærer at lytte varsomt 
til kroppen, hvorved vi kan forbedre kroppens fleksi-
bilitet, styrke og evne til udrensning. Timen afsluttes 
med meditation. Max. 30 deltagere.

Nadja

Yoga let øvede Fitness 16+

Kultursalen 
Onsdag kl. 18-19.15
Holdstart uge 37
450,-

Der undervises i Hatha Yoga, og holdet henvender sig 
til let øvede deltagere med et basalt kendskab til yoga. 
Vi arbejder med de klassiske asanas/stillinger, ånde-
drætsøvelser og afspænding med fokus på, at øge 
kroppens bevægelighed og styrke og skabe harmoni 
og balance mellem krop og sind. Max. 30 deltagere.

Mette
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