
Far/Mor & Barn Op til ca. 3 år

Gym. Salen 
Torsdag kl. 16.30-17.30
Holdstart uge 37 
450,- incl. 2xT-shirt

Kom frisk og glad til masse af leg! Vi skal grine, syn-
ge og have det sjovt, samtidig med at vi skal udfolde 
og udvikle motorikken. Vi har mulighed for at have 
100% fokus på kvalitetstid og nærvær, sammen 
med vores børn. Jeg glæder mig til vi ses! 

Dorte

Far/Barn Fra 3 år

Gym. Salen 
Tirsdag kl. 17.15-18.15
Holdstart uge 37
450,- incl. 2xT-shirt 

Holdet for rigtige mænd. De sarte mødre lader vi 
blive hjemme. Hvis far ikke kan, så kan onkel måske. 
Vi skal have sved på panden og brænde energi af. 
Vi laver gymnastik — springer-løber og leger. Husk 
noget at drikke.

Solvej og Kent

Krudtugler 3-4 år

Gym. Salen 
Tirsdag kl. 16.00-17.00
Holdstart uge 37 
400,- incl. 1xT-shirt 

For børn der vil lave gymnastik uden mor og far. 
Vi bygger redskabsbaner, leger, synger og har 
det sjovt, samtidig med at børnene lærer simple 
gymnastik øvelser. 

Jane og Ida,  
Stine, Katrine

Vildbasser 5-7 år

Gym. Salen 
Mandag kl. 16.00 - 17.00
Holdstart uge 37 
400,- incl. 1xT-shirt 

Vi leger, har fede redskabsbaner og laver små serier 
både for drenge og piger. Vi prioriterer at vi på 
holdet har det sjovt og har et godt sammenhold. Vi 
er to erfarne instruktører og 3 energiske hjælpere.
Vi har som mål at dele holdet lidt op efter om man 
er mest til redskaber eller rytme. Mød endelig op, 
så vi kan få nogle sjove timer sammen.

Majbritt og Kenn,  
Rasmus, Karoline, 
Lærke

Rytme 1. - 5. klasse 1.-5. klasse

Kultursalen 
Torsdag kl. 16.00 - 17.00 
Holdstart uge 37 
550,- incl. Opv. Tøj 

Vi tror på at alle kan lave gymnastik. Vi skal udfor-
dre os selv motorisk, men vi skal også lege, hoppe 
og danse. Og så skal vi lave noget fed rytmegymna-
stik. Holdet er for både drenge og piger.

Olivia og Kine

Spring begyndere Fra ca. 7 år

Hal 2 
Tirsdag kl. 16.00 - 17.30
Holdstart uge 34
550,- incl. Opv. Tøj 

Her skal vi lære grundspring, stå på hænder og ud-
fordre balance samt rotationssanserne. Vi træner 
alle musklerne i kroppen og lærer gennem leg og 
ved at flytte grænserne. Kom og vær med – Det vil 
du ikke fortryde.

Steen og Allan, Mia J., 
Olivia, Anne Christine, 
Emilie K, Melina, Emma

Spring øvede Fra ca. 7 år

Hal 2 
Tirsdag kl. 17.30-19.00
Holdstart uge 34  
550,- incl. Opv. Tøj 

Salto, flik/flak, kraftspring og kombinationsspring 
står på dagsordenen.  Her bliver barren sat højt 
og den individuelle udvikling fremhævet. Vi får det 
sjovt og får brændt en masse energi af – HVER 
gang. Vi er klar med en masse springmæssige 
udfordringer, springlege og godt kammeratskab.

Allan og Steen, Mia J, 
Olivia, Jakob, Jeppe, 
Kine

Unge Piger Fra ca. 6. klasse

Kultursalen 
Mandag kl. 16.00 - 17.00
Holdstart uge 37
550,- incl. Opv. Tøj 

Dette er et rytmehold hvor god energi, sammen-
hold og udfordringer for den enkelte gymnasts 
niveau er topprioritet. Vi vil igennem sæsonen 
arbejde med diverse håndredskaber, smidighed og 
styrke og grundgymnastik med inspiration fra dan-
sens verden. Vi forventer en masse fede træninger, 
med god energi, smil og et miljø hvor alle kan føle 
sig velkomne.

Annalina og
Anne Katrine

HOLD ALDERSGRUPPE INSTRUKTØR


