
Velkommen	  til	  gymnastik	  sæson	  2015-‐2016	  
Vi	  lukker	  dørene	  op	  i	  uge	  36	  på	  Kværkeby	  Friskole	  med	  et	  nyt	  program	  for	  
gymnastikken	  i	  Kværkeby.	  Her	  kan	  vi	  tilbyde	  hold	  for	  både	  børn	  og	  voksne.	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  komme	  i	  gang	  igen,	  og	  håber	  på	  at	  se	  mange	  aktive	  børn	  og	  voksne	  
på	  holdene.	  
	  
Børnehold:	  
Alle	  vores	  børnehold	  er	  både	  for	  drenge	  og	  piger.	  Børnene	  behøver	  ikke	  at	  melde	  sig	  
til	  holdet	  på	  forhånd.	  De	  skal	  bare	  møde	  op,	  omklædt	  i	  tøj	  de	  kan	  røre	  sig	  i	  og	  
indendørssko	  eller	  meget	  gerne	  i	  bare	  tæer.	  Efter	  2.	  træning	  er	  der	  påkrævet	  
tilmelding.	  	  
	  
Hvor	  træner	  vi	  henne:	  
Alle	  hold	  træner	  i	  gymnastiksalen	  på	  Kværkeby	  Friskole.	  Der	  er	  mulighed	  for	  
omklædning	  og	  bad.	  Damerne	  i	  øverste	  omklædningsrum	  –	  herrerne	  i	  nederste	  
omklædningsrum.	  

Indgang	  omklædning	  og	  parkering:	  
Indgangen	  på	  siden	  af	  skolen	  skal	  benyttes	  –	  ved	  den	  lille	  P-‐plads.	  Ned	  ad	  trappen	  i	  
hjørnet.	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  parkere	  foran	  skolen	  og	  bag	  skolen	  –	  ved	  klubhuset.	  
For	  at	  undgå	  for	  meget	  skidt	  og	  snavs	  på	  gulvet	  i	  gymnastiksalen	  og	  
omklædningsrum,	  skal	  alle	  -‐	  børn	  og	  voksne	  stille	  deres	  udendørs	  sko	  ved	  indgangen.	  
Dette	  gælder	  også	  for	  forældre,	  der	  skal	  aflevere	  eller	  hente	  deres	  børn.	  	  

	  

	  

	  

	  



Børnehold	  
Cool-‐kids	  6-‐9	  år	  
Tirsdag	  fra	  kl.	  17.15	  til	  18.15	  
Instruktør:	  Charlotte	  S.	  Jensen,	  Ida	  Riis	  &	  Thea	  Lind	  
	  

Vi	  skal	  lege	  men	  også	  lære	  nogle	  af	  de	  svære	  spring.	  Så	  smøg	  ærmerne	  op	  til	  en	  
masse	  vejrmøller,	  saltoer	  og	  andre	  spring	  over/på	  de	  forskellige	  redskabsbaner.	  
Det	  hele	  for	  at	  få	  en	  god	  motorik	  og	  balance.	  Alle	  drenge	  og	  piger	  er	  velkomne,	  
også	  selvom	  de	  aldrig	  har	  gået	  til	  gymnastik	  før.	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  efter	  sommerferien.	  

Kontingent	  400	  kr.	  

	  
	  
Power-‐kids	  10-‐14	  år	  
Tirsdag	  fra	  kl.	  18.15	  til	  19.15	  
Instruktør:	  Merethe	  Petersen,	  Marianne	  Sørensen,	  Bolette	  Petersen	  og	  Anette	  
Krøll	  
	  

Tempoet	  bliver	  højt,	  og	  der	  kommer	  helt	  sikkert	  en	  masse	  sved	  på	  panden.	  
Mange	  forskellige	  redskabsbaner	  bliver	  opstillet,	  så	  der	  bliver	  hele	  tiden	  noget	  
at	  tage	  sig	  til:	  Vejrmøller,	  kraftspring,	  flikflak	  og	  saltoer.	  Der	  arbejdes	  med	  
motorik,	  styrke	  og	  balance,	  så	  springene	  kan	  blive	  højere,	  hurtigere	  og	  bedre.	  

Kom	  bare	  an	  i	  fuldt	  spring	  -‐	  vi	  står	  klar	  til	  at	  tage	  imod.	  

Kontingent	  400	  kr.	  



Barn	  med	  voksen	  hold	  
Mælkebøtterne	  4-‐6	  år	  
Onsdag	  fra	  kl.	  17.15	  til	  18.00	  
Instruktør:	  Merethe	  Petersen,	  Charlotte	  Jensen	  og	  Ditte	  Skriver	  
	  
Kvalitets	  time	  med	  junior,	  med	  fuld	  fart	  over	  feltet.	  Her	  skal	  vi	  hoppe,	  løbe,	  
springe,	  kravle	  op-‐over-‐under-‐igennem,	  svinge,	  synge	  skøre	  sange	  og	  lære	  rim	  
og	  remser.	  	  

Alle	  skal	  komme	  i	  træningstøjet	  og	  være	  med	  hele	  timen.	  Vi	  er	  klar	  til	  sjov	  og	  
spas.	  

Kontingent	  350	  kr.	  	  

	  
Mor/far	  –	  barn	  gymnastik	  1-‐3	  år	  
Fredag	  fra	  kl.	  16.30	  til	  17.30	  
Instruktør:	  Ditte	  Skriver	  
Her	  en	  chance	  for	  en	  aktiv	  og	  hyggelig	  time	  sammen	  med	  jeres	  børn/barn.	  
Vi	  skal	  hoppe,	  løbe,	  synge	  og	  lære	  sanglege,	  lære	  rim	  og	  remser	  sammen.	  
Vi	  skal	  bruge	  redskaber	  f.eks.	  faldskærm,	  hulahopring,	  tunnel,	  torve,	  bolde	  
balancebænk	  m.m.	  
Det	  gælder	  om	  at	  vi	  skal	  have	  det	  rart	  og	  sjovt	  sammen.	  Bedsteforældre,	  
mostre,	  onkler	  eller	  lign.	  Er	  også	  velkomne,	  hvis	  mor	  eller	  far	  er	  forhindret.	  
Blot	  er	  det	  vigtigt	  at	  de	  voksne	  er	  aktive	  sammen	  med	  børnene.	  På	  med	  det	  løse	  
tøj	  og	  det	  gode	  humør.	  
	  
Kontingent	  400	  kr.	  
	  

	  

	  



Kvik	  op	  og	  stress	  af	  
Tirsdag	  fra	  kl.	  19.15	  til	  20.30	  
Instruktør:	  Merethe	  Petersen	  
	  
Dette	  hold	  er	  et	  mix	  af	  styrketræning,	  pulstræning	  og	  i	  det	  hele	  taget	  bevægelse	  
af	  hele	  kroppen	  fra	  top	  til	  tå,	  hvor	  vi	  får	  brugt	  alle	  vores	  led	  og	  muskler.	  

Holdet	  er	  for	  ladies	  og	  gentlemen	  i	  alle	  aldre.	  Du	  skal	  bare	  have	  lyst	  til	  at	  røre	  
dig,	  få	  sved	  på	  panden	  og	  grine	  sammen	  med	  andre.	  

Vi	  vil	  bruge	  mange	  forskellige	  tænkelige	  og	  utænkelige	  redskaber.	  Så	  timerne	  er	  
aldrig	  ens.	  Alt	  bliver	  gjort	  i	  dit	  tempo	  og	  humør.	  Der	  er	  ingen	  tvang	  kun	  lidt	  pres.	  
Til	  sidst	  i	  timen	  slapper	  vi	  af	  med	  udstræk.	  

Så	  kom	  og	  vær	  med	  uanset	  alder,	  køn,	  vægt	  eller	  skostørrelse!!	  

Det	  er	  godt	  for	  krop	  og	  sjæl	  og	  du	  får	  mere	  overskud.	  

Kontingent	  500	  kr.	  (man	  kan	  nøjes	  med	  at	  betale	  for	  en	  halv	  sæson	  først)	  
	  

BeneFIT	  ”Brug	  bolden”	  
Styrke-‐	  &	  konditionstræning	  med	  et	  ”twist”	  af	  fodbold	  
Torsdag	  fra	  kl.	  18.30	  til	  19.15	  
Instruktør:	  Katrine	  Mogensen	  
Opstart	  uge	  37	  

BeneFIT	  kombinerer	  styrke-‐	  og	  konditionstræning	  med	  elementer	  fra	  
fodbolden.	  Det	  kræver	  intet	  andet	  end	  god	  indstilling	  at	  deltage	  –	  du	  
bestemmer	  selv	  hvor	  hårdt	  det	  skal	  være.	  Det	  er	  funktionel	  træning	  med	  egen	  
kropsvægt,	  fodbold	  eller	  to-‐og-‐to.	  

Kontingent	  500	  kr.	  (man	  kan	  nøjes	  med	  at	  betale	  for	  en	  halv	  sæson	  først)	  
	  

	  



Samlet	  program	  for	  KIF	  
2015/2016	  

Tirsdag:	  	  
17.15-‐	  18.15	  Cool-‐kids	  6-‐9	  år/Charlotte-‐Thea-‐Ida-‐Marianne	  
18.15-‐19.15	  Power-‐kids	  10-‐14	  år/Merethe-‐Marianne-‐Bolette-‐Anette	  
19.15-‐20.30	  kvik	  op	  og	  stress	  af/Merethe	  
	  

Onsdag:	  
17.15-‐18.00	  Mælkebøtterne	  4-‐6	  år/	  Merethe-‐	  Charlotte-‐Ditte	  
	  

Torsdag:	  
18.30-‐19.15	  BeneFIT	  ”brug	  bolden”	  /Katrine	  Mogensen,	  opstart	  uge	  37	  
	  
Fredag	  
16.30-‐	  17.30	  Mor/Far	  –	  Barn	  1-‐3	  år/	  Ditte	  Skriver	  
	  
Kalender:	  
2015:	  
Uge	  36	  opstart	  på	  Kværkeby	  Friskole.	  
Uge	  42	  efterårsferie	  -‐	  medmindre	  andet	  er	  nævnt.	  
	  
2016:	  
4.	  januar	  opstart	  efter	  juleferien.	  
Uge	  7	  vinterferie	  –	  medmindre	  andet	  er	  nævnt.	  
12.	  marts	  gymnastikafslutning	  i	  Vigersted.	  


