
gymnasten der prioriterer 
springgymnastikken og er klar til 
at udfordre sig selv i 
kombinationsspring på airtrack 
og skrue, overslag og dobbelt 
rotation i trampet. 
Det er for gymnaster fra 12 år og 
opefter eller hvis niveauet er der 
inden gymnasten er fyldt 12 år. 
Kom og vær med til en 
springtræning der sparker 

Augustenborg unge piger Fra 6. klasse  
Gymnastiksalen 
Onsdag kl. 18:00-19:30 
Holdstart uge 37 
550,- Incl. Opvisningstøj 
 
OBS! Grundet renovering af 
gymnastiksalen, kan holdstart 
muligvis blive udskudt, men hold 
øje med vores hjemmeside og 
Facebook side. Der vil vi holde jer 
opdateret angående holdstart 

AUP er for dig som ønsker at 
hæve og udforske dit rytmiske 
niveau, vi kommer til at arbejde 
med forskellige rytmiske 
sekvenser af forskellige genre. Vi 
lægger stor vægt på at alle kan 
være med, og at man opnår sine 
personlige mål. 

Andrea og Olivia 

Parkour begynder Fra 10 år  
Hal 2 
Onsdag kl. 16:30-17:30 
Holdstart uge 34 
550,- Incl. Opvisningstøj 

Vil du have en sjov udfordring, 
hvor du skal bruge alle sanser og 
muskler. Så Parkour begynder et 
godt sted og starte! Du sikret 
blive udfordret hver eneste gang 
om det så er fysisk så vel som 
psykisk. Vi har gjort det muligt at 
trække byen ind i en hal så vi kan 
hoppe rundt i tørvejr. 

Jeppe, Jakob 
+ 2 

Elevated  Fra 10 år  
Hal 2 
Onsdag kl. 17:30-19:00 
Holdstart uge 34 
550,- Incl. Opvisningstøj  

Elevated er et øvet parkour hold 
der kræver man er en rigtig 
dygtig parkour udøver! Der er en 
del opvisninger på Elevated. 

Jakob, Jeppe 

Face smash Fra 10 år  
Hal 2 
Torsdag kl. 16:30-18:30 
Holdstart uge 34 
200.- tilvalg Excl. Opvisningstøj  

Face/smash er et hold for dem 
der går på spring øvede, 
junior/konkurrence og/eller 
elevated parkour. Her arbejdes 
der med springteknik og 
sammensætning af spring. Det er 
kombineret freestyle og 
opvisningsrelaterede spring vi 
øver. Det er en forudsætning at 
man selvstændigt behersker 

Steen, Allan, Jakob, Olivia 


