
August	2017	 Version	3.0	

Sæson	2017-2018	
 

 

Fotograf: Martin Thaarup Andersen 

  

Tilmelding	på	www.hvalsoe-gf.dk	

Tilmelding	starter	d.	6.	august	2017	
 	



Hvalsø Gymnastikforening 
2017-2018 

 

Tilmelding starter d. 6. august 2017 
 
2	

VELKOMMEN	TIL	SÆSONEN		

VISION	
• Så mange aktive medlemmer som muligt  
• En bred vifte af aktiviteter til alle aldersgrupper 
• Glæde og udfordring for krop og sjæl 

ORGANISATION	OG	STRUKTUR 
• Bestyrelse med syv medlemmer inkl. to suppleanter 
• Ca. 70 instruktører og hjælpeinstruktører 
• Ca. 840 medlemmer 
• Medlem af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og GymDanmark 

FRIVILLIGHED 
• Der er brug for masser af frivillige ”medlemmer” for at få foreningen til at virke 
• Hjælp modtages gerne 
• Nye idéer modtages gerne 
• Vi kan tilbyde uddannelse og udvikling – både faglig og personlig 

PRAKTISKE	INFORMATIONER	OM	TILMELDING 
På hjemmesiden www.hvalsoe-gf.dk finder du alle holdene, og her kan du også læse, hvordan du tilmelder 
dig. 

NYE	TILTAG	
• 1014 Mix Øst – Hvalsø GF og DGI-Midt og Vestsjælland 
• Beats&Boys (2.-5. klasse)  
• YogaFit 
• Træning! (tidligere PT-Room) 
• Blid Surya Yoga for alle (tidligere Yin-Yang yoga)  
• AfterTurbo (16+) 
• Vimpelholdet  

VIGTIGE	DATOER 
10.-11. marts 2018 Forårsdagene. Opvisning i Roskilde Hallerne 
14. april 2018  Gymnastikopvisning i Hvalsø  
25. april 2018, 19-21 Generalforsamling. Alle er meget velkomne 
9. juni 2018  Stævne ved Fjorden – v/Vigen Strandpark, Roskilde 
17. juni 2018  Sommerafslutning ved Skolesøen, Hvalsø 

FORÆLDREMØDER		
4. september 2017 Beats&Boys  
12. september 2017 Dansetøser 
13. september 2017 Børnefræs 
19. september 2017 Springaber og 1014 Mix Øst – Hvalsø GF og DGI-Midt og Vestsjælland 
21. september 2017 Springchicks og Turbospring og rytmer 

 

Møderne finder sted efter træningen på samme dag – både børn og forældre er velkomne. 
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FERIELUKNING	
Efterårsferien:     uge 42 - 2017 
Juleferien:     uge 52 - 2017 
Vinterferien:     uge 8 - 2018 

Vi tager forbehold for uforudsete aflysninger fra instruktører og Hvalsø Hallerne. Vi gør yderligere opmærk-
som på, at en aflysning ikke automatisk medfører en erstatningstime. 
Vi glæder os til endnu en sjov og lærerig sæson sammen med jer alle. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Hvalsø Gymnastikforening 
 

Bestyrelsesmedlemmer	2017-2018	
Birgitte Mandrup Nielsen, formand 2553 5319 

Trine Pallesgaard, kasserer  2020 9730 

Connie Olesen, bestyrelsesmedlem 4640 8918 

Anne Brix Madsen, bestyrelsesmedlem 5071 5861 

Dorte Millard, bestyrelsesmedlem 4244 9570 

Sara Pallesgaard, suppleant  3059 2920 

Sascha Rasmussen, suppleant 2337 3223 

 

Træningsadresser	
Hvalsø Hallerne, Skolevej 3 4330 Hvalsø 

Hal 1, 2 og 3 samt Multirum 2 

 

Træningscenter Hvalsø, Kirsebærhaven 1 4330 Hvalsø 

Fysioterapien 
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Hold	for	sæson	2017-2018	
110	-	FAMILY	TODDLER	(1½-3	ÅR	OG	FORÆLDRE)	...............................................................................................................	5	

112	-	FAMILY	ACTIVE	(4	-	12	ÅR	OG	FORÆLDRE)	..................................................................................................................	6	

115	-	BØRNEFRÆS	(4-6	ÅR)	.................................................................................................................................................	7	

120	-	SPRINGABER	(5	ÅR-0.	KLASSE)	...................................................................................................................................	8	

122	-	SPRINGGORILLAER	(1.-2.	KLASSE)	...............................................................................................................................	9	

127	–	PARKOUR	OG	SPRING	(2.-4.	KLASSE)	.......................................................................................................................	10	

128	-	FREERUNNERS	(5.-8.	KLASSE)	...................................................................................................................................	11	

130	-	SPRINGCHICKS	(PIGER	3.-6.	KLASSE)	.........................................................................................................................	12	

133	-	1014	MIX	ØST	-	HVALSØ	GF	OG	DGI	MIDT-	OG	VESTSJÆLLAND	(10-14	ÅR)	...............................................................	13	

135	-	TURBOSPRING	OG	RYTMER	(FRA	7.	KLASSE)	............................................................................................................	14	

136	–	AFTERTURBO	..........................................................................................................................................................	15	

137	-	SUPERSPRINGERNE	..................................................................................................................................................	16	

140	-	MINI-RYTMEPIGER	(0.-2.	KLASSE)	.............................................................................................................................	17	

145	-	DANSETØSER	(3.-6.	KLASSE)	.....................................................................................................................................	18	

147	–	BEATS&BOYS	(2.-5.	KLASSE)	....................................................................................................................................	20	

150	-	ZUMBA®KIDS	(8-12	ÅR)	............................................................................................................................................	21	

310	–	KROPSKOMPAGNIET	...............................................................................................................................................	22	

316	-	KVIKMIX	..................................................................................................................................................................	23	

320	–	YOGAFIT	(2017)	.......................................................................................................................................................	24	

320	–	YOGAFIT	(2018)	.......................................................................................................................................................	24	

321	–	TRÆNING!	...............................................................................................................................................................	25	

328	-	PILATES	-	BEGYNDERE	OG	LET	ØVEDE	(2017)	............................................................................................................	26	

330	-	DGI-CROSSGYM	(15+,	MANDAG)	..............................................................................................................................	27	

331	-	DGI-CROSSGYM	(15+,	TORSDAG)	.............................................................................................................................	28	

335	-	ZUMBA®	(MANDAG)	.................................................................................................................................................	29	

336	-	ZUMBA®STEP	...........................................................................................................................................................	30	

340	-	ZUMBA®	(ONSDAG)	..................................................................................................................................................	31	

342	–	BLID	SURYA	YOGA	FOR	ALLE	....................................................................................................................................	32	

344	–	VIMPELHOLDET	.......................................................................................................................................................	33	

346	-	MOTION	OG	VOLLEYBALL	M/K	.................................................................................................................................	34	

350	-	FRISK	MOTION	(60+)	................................................................................................................................................	35	
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110	-	Family	Toddler	(1½-3	år	og	forældre)	
Instruktører: Nanna Bastved, 4245 4717   

Dag: Søndag kl. 10:00-11:00   
Sted: Hal 3  
Start dato: 3. september 2017 
Slut dato: 8. april 2018 
Max deltagere:  20 børn + 20 forældre   

Pris:  650 kr.  
Kontaktperson:  Connie Olesen, tlf.: 4640 8918 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Efter at have kørt en succesfuld sæson med et nyt koncept fra GymDanmark, er vi klar til at starte endnu en 

sæson af FamilyToddler for forældre og børn. 

På dette hold er der fuld fart på for både børn og voksne.  

Efter en god opvarmning arbejdes der med forskellige øvelser som f.eks. balance, rotationer, kropsspænding 

og krydsbevægelser. 

Det er vigtigt, at BÅDE børn og voksne får sved på panden og får rørt sig. For at opnå de bedste resultater 

for alle deltagere, skal hvert barn have én voksen med til hver træning, altså ét barn ifølge med én voksen. 

Alle børn skal kunne gå, når de starter på holdet. 

Vi ses, omklædte og klar til bevægelse i hallen. 

Vi glæder os til at røre os sammen med jer! 

Mange hilsner  

Nanna 

  

Se evt. mere på dette link: http://www.gymdanmark.dk/produkter/0-4-aar/   

	

	
 

 
 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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112	-	Family	Active	(4	-	12	år	og	forældre)	
Instruktører: Anne Fransén, tlf.: 2948 2921 
 Søren H. Friis, tlf. 4260 4466 

Dag: Søndag 11:00-12:00   
Sted: Hal 3  
Start dato: 27. august 2017 
Slut dato: 7. april 2018 
Max deltagere:  20 børn + 20 forældre   

Pris:  650 kr.  
Kontaktperson:  Connie Olesen, tlf.: 4640 8918 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Konceptet fra GymDanmark fortsætter i år, og vi udvider børnealdersgruppen til ca. 12 år, eller så længe 
man synes, det er sjovt at dyrke motion og lege sammen med sine forældre. 

Holdet byder på leg og udfordring for forældre og deres skønne unger.  
Med øvelser fra sjipning, redskabsaktiviteter, fælles lege og styrketræningsøvelser er der rig mulighed for at 
få pulsen op sammen med sine børn.	
 
Det er vigtigt, at BÅDE børn og voksne får sved på panden og får rørt sig. 
For at opnå de bedste resultater for alle deltagere, skal hvert barn have én voksen med til hver træning, altså 
ét barn ifølge med én voksen.  

Vi ses, omklædte og klar til bevægelse i hallen. 

 

Vi glæder os til at røre os sammen med jer 

Søren og Anne 

 

	

	
 
 

 
 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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115	-	Børnefræs	(4-6	år)	
Instruktører: Sascha Rasmussen, tlf.: 2337 3223 

Sara Pallesgaard, tlf.: 3059 2920  

Dag: Onsdag 
Tid: 16:00-17:00 
Sted: Hal 3  
Start dato: 23. august 2017  
Slut dato: 11. april 2018    
Max. deltagere:  30 

Pris: 550 kr. 
Kontaktperson:  Trine Pallesgaard, tlf.: 2020 9730 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Her er holdet for alle friske piger og drenge på 4-6 år 

Børnefræs er holdet for alle 4-6-årige, som godt kan lide at bevæge sig.  

Det er målet, at de helt unge gymnaster får deres første kendskab til gymnastik, og samtidig er det også en 
mulighed for at få brændt en masse energi af og have det sjovt med både kammerater og instruktører. Der er 
fuld fart over feltet til fælles opvarmning og leg, og derefter er der sang, dans og gymnastik på forskellige 
redskaber samt sjove lege med bolde, hulahopringe og faldskærm.  

Vi prøver ofte nye ting efter børnenes ønsker, og der er altid tid til lidt hygge og sjov. 

Vi slutter sæsonen af med vores årlige lokalopvisning, hvor vi laver en lille rytmeserie samt viser de grund-
spring, gymnasterne har lært. 

Vi håber på at se netop dit barn til en masse gode gymnastikstunder! 

Sara og Sascha m.fl. 
 

 

OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 13. september 2017.   

 

 

 

 
 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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120	-	Springaber	(5	år-0.	klasse)	
Instruktør:  Nikoline Mandrup Lund Nielsen, tlf.: 5380 0199 
  Tenna Merrald, tlf.: 5383 1339 

Dag: Tirsdag  
Tid:  16:00-17:00  
Sted: Hal 2  
Start dato: 29. august 2017 
Slut dato: 10. april 2018 
Max. deltagere: 40  

Pris: 550 kr.  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Springaber er holdet for alle drenge og piger, der gerne vil være springgymnaster. Vi skal gennem 
spring og leg lære gymnastikkens verden at kende.  

Dette gør vi ved at lære forskellige spring som forlæns- og baglænsruller, håndstand og vejrmøller samt at 

springe på bane og i trampolin.	

Udover springfærdigheder, træner vi også motorik, koordination og balance.	

Til træning starter vi altid med en fælles opvarmning, hvorefter vi skal springe på forskellige baner og opstil-

linger, således at alle gymnaster bliver udfordret på deres niveau.	
 

Vi glæder os til at have det sjovt med dig og lære dig en masse gymnastik	

Med venlig hilsen	
Nikoline og Tenna m.fl.  

 

 

OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 19. september 2017.   

 

 

	
	

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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122	-	Springgorillaer	(1.-2.	klasse)	
Instruktør: Jan Lydersen, tlf.: 2910 7960 

Dag: Tirsdag  
Tid: 17:00-18:00  
Sted: Hal 2  
Start dato: 29. august 2017 
Slut dato: 10. april 2018 

Pris: 550 kr.  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Har du krudt i dig, elsker du spring og ballade, så er du helt sikkert en Springgorilla! 

Målsætningen er, at vi får det rigtig sjovt med masser af spring, styrker motorikken, viser respekt og tager 

hensyn til hinanden. 

På springsiden står den på vejrmøller, araber, flik-flak, håndstande og spring i trampolin, herunder salto- og 

baranitræning. Alle spring og øvelser vil blive trænet på måder, der er med til at øge tilliden til både sig selv 

og springet, så lysten vækkes til at prøve nye ting. 

Er du i tvivl, om der er en springgorilla gemt i dig? VÆK MED TVIVLEN og kom og prøv holdet uforpligtende 

et par gange! 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig til masser af hygge, sjov og mange vilde spring! 

 
Med venlig hilsen 

Jan m.fl. 

	

	

	
 

	

	

	
	
	

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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127	–	Parkour	og	spring	(2.-4.	klasse)	
Instruktør: Hans-Christian Dræby Sommer, tlf.: 2035 7218 

Dag: Fredag  
Tid: 16:00-17:00  
Sted: Hal 2 og Hal 3 
Start dato: 1. september 2017 
Slut dato: 13. april 2018  

Pris: 550 kr. 
Kontaktperson:  Birgitte Mandrup Nielsen, tlf.: 2553 5319 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Hovedet ned og benene op. Vi skal lave saltoer, håndstande, vaults op ad vægge og andre seje spring- og 
parkourøvelser og samtidig skal vi øve teknik, så udføre springene rigtigt.  

Parkour er evnen til at komme fra A til B i flow, dvs. at bestræbe sig på effektivt og flydende at forcere forhin-
dringerne i bymiljøet med løb, spring, klatring og rul.  

Dette er et begynderhold, så vi har særligt fokus på de mange forskellige basale parkourbevægelser og 
grundteknikker. 

Der er ikke én rigtig måde, at komme fra A til B på, men vi lover, at alle vil blive udfordret på deres motoriske 
færdigheder. 
Træningen kan være fysisk krævende, men vigtigst af alt er at have lysten og viljen til at træne og øve sig, 
samt modet til at kaste sig ud i bevægelser og stunts, man ikke har prøvet før. 

Hvis vejret tillader det, kan vi finde på at springe rundt udenfor. I hele sæsonen er det derfor vigtigt at have 
gode sko med til både indendørs og udendørs brug. 

Vi glæder os til at se dig 

Hans Christian m.fl. 

 

 

 

 

 

	

	

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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128	-	FreeRunners	(5.-8.	klasse)	
Instruktører: Marius Enebo Nielsen, tlf.: 2570 6227 
 Christian Skaarup, tlf.: 4013 8947 

Dag: Torsdag   
Tid: 16:00-17:00  
Sted: Hal 2  
Start dato: 24. august 2017  
Slut dato: 12. april 2018   

Pris: 550 kr.   
Kontaktperson:  Birgitte Mandrup Nielsen, tlf.: 2553 5319 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Dette er et hold for både piger og drenge. 

Freerunning er blanding af både parkours effektive flow fra A til B i kombination med bl.a. spring fra gymna-
stik. Målet bliver derfor ikke kun at komme frem i et effektivt flow, men også at gøre det med stil. 

I år vil der blive vægtet både basale elementer og spring fra både parkour og springgymnastik. Til at danne 
et solidt grundlag for freerunning. 
Her på holdet gør vi meget ud af at bruge vores kreativitet, når vi springer og laver parkour, der er derfor 
mange måder hvorpå vi kan inkorporere 'flips' i en forhindringsbane. 

Det overordnet mål er selvfølgelig at have det super sjovt og dyrke noget ens interesse. Hvis der er nogle 
bestemte tricks, stunts eller andre bevægelser i har lyst til at lære, er jeres input velkomment og I kan derved 
være med til at bestemme hvad i vil prøve kræfter med. 

Tillader vejret det, ser vi gerne at afholde træning udendørs, derfor er det relevant at medbringe godt fodtøj. 

 

Vi glæder os meget til at lære jer en masse fede moves. 

Venlig hilsen  

Marius, Christian m.fl. 

	
 

 

 
 

 

 

	
Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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130	-	Springchicks	(piger	3.-6.	klasse)	
Instruktører: Birgitte Mandrup Nielsen, tlf.: 2553 5319 
 Lærke Millard, tlf.: 2615 9570 

Dag: Torsdag  
Tid: 17:00-18:30  
Sted: Hal 2  
Start dato: 31. august 2017  
Slut dato: 17. juni 2018 (inkl. vinter- og sommersæson)   

Pris: 875 kr.  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

På SpringChicks skal vi både lære seje spring og have det sjovt 

Målsætningen for SpringChicks er både at have det rigtig sjovt med masser af spring, at styrke motorikken 
og blive dygtigere, at vise respekt og tage hensyn til hinanden samt at få samlet et flot program til opvisnin-
gen. 

Hver træning starter derfor med en opvarmning, så vores kroppe er klar til at springe og give den gas. Vi skal 
også lave nogle rytmiske sekvenser, som vi sammen med vores spring skal vise til opvisningerne i Hvalsø 
og Roskilde.  

Vi arbejder fortsat på at blive super dygtige til håndstande og vejrmøller, og så skal vi naturligvis også arbej-
de med kraftspring, flikflak, saltoer, skruer og meget mere.  

Når vi springer, bruger vi forskellige springopstillinger, som kan udfordre den enkelte gymnast. Vi har masser 
af gode redskaber så som springgrav, springbane, trampoliner mm., men vigtigst af alt er, at du har lysten til 
at springe og viljen til at lære. 

Vi kommer rigtigt godt rundt om den fysiske udfoldelse, hvor både hjerne og muskler bliver stimuleret. 

I løbet af sæsonen vil der være nogle ekstra træninger, som vil finde sted i løbet af weekenden. 

Vi glæder os til at se jer! 

Instruktørteamet 

Birgitte, Lærke, Katja, Nikoline, Stine, Christian, Jacob og Gustav 
 

	
OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 21. september 2017.   

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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133	-	1014	Mix	Øst	-	Hvalsø	GF	og	DGI	Midt-	
og	Vestsjælland	(10-14	år) 
 

Instruktører: Lærke Millard, tlf.: 2615 9570 
 Jonathan Weibel Hansen og Jacob Hovland Rasmussen  
 Clara Due og Julia Petersen 

Dag: Tirsdag  
Tid: 18:00-20:00   
Sted: Hal 1 og 2    
Start dato: 29. august 2017  
Slut dato: 24. juni 2018 

Pris: 1375 kr. 

Tilmelding: Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

Et spring- og rytmehold for både piger og drenge.  

Er du bare helt vild med gymnastik, og ønsker du at lave endnu mere og blive endnu dygtigere? Så er 1014 
Mix Øst - Hvalsø GF og DGI Midt- og Vestsjælland lige noget for dig.  

Holdet samler letøvede og øvede gymnaster på tværs af lokalforeninger. På denne måde sættes et højere 
niveau, som giver grundlag for en målrettet træning og afsæt til et imponerende og underholdende opvis-
ningsprogram - for både tilskuere og gymnaster. 

Hvalsø Gymnastikforening har i samarbejde med DGI oprettet dette landsdelshold med henblik på at skabe 
et hold, som flot kan repræsentere gymnastikken i landsdelen. Derfor skal holdet til flere opvisninger, og der 
vil ligeledes være flere ekstratræninger, end på et almindeligt foreningshold. 

Holdet er et dobbelthold, og du kan vælge at være med på enten rytme- eller springdelen. Sammenhold og 
holdånd er centralt, og vi vil gøre alt for at skabe en munter og tryg stemning.  

Krav til dig som gymnast:  
 - Du er en letøvet eller øvet gymnastikdreng og -pige i alderen 10 til 14 år  
 - Du skal være aktivt udøvende i din lokalforening  
 - Spingere skal beherske en håndstand med let modtagning og en sikker vejrmølle 

 - Rytmer skal være parate til at gå udfordrende og sjov dans i møde med åbent sind  

Vi glæder os til at se dig - vi får en forrygende sæson! 
 
Instruktørteamet 
Lærke, Jonathan, Jacob, Clara, Julia, Tenna og Morten 

 

OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 19. september 2017.   

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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135	-	TurboSpring	og	Rytmer	(fra	7.	klasse)	
Instruktører: Birgitte Mandrup Nielsen, tlf. 2553 5319  

Sascha Rasmussen og Sara Pallesgaard  
Ole Lund Svendsen og Jonathan Weibel 

Dag: Torsdag  
Tid: 18:30-20:30  
Sted: Hal 2 og Hal 3  
Start dato: 7. september 2017  
Slut dato: 30. juni 2018 (inkl. vinter- og sommersæson)   

Pris: 1375 kr. 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Holdet er et spring- og rytmehold for både piger og drenge. 

Så er det atter tid til masser af spring, rytme, sved på panden og hygge. Holdet er et dobbelthold, hvor du 
kan vælge at være med på enten rytme- eller springdelen. 

Hver træning starter med en grundig, fællesopvarmning, hvorefter vi fordeler os i hal 2 og hal 3. Springholdet 
skal springe på airtrack, i springgrav, på springbane, trampolin m.m., mens rytmeholdet vil blive udfordret på 
det rytmiske felt, både med og uden håndredskaber. Derudover skal hele holdet lave nogle seje, rytmiske 
serier sammen. 

Vi vil også i den kommende sæson forsøge at lave niveauopdelt undervisning, således at du får udfordrin-
ger, uanset om du har lavet gymnastik i rigtigt mange år, og allerede er en super dygtig gymnast, eller om du 
er nystartet spring/rytme-gymnast. 

I løbet af sæsonen vil der være ekstratræning den 11.-12. november 2017 samt opvisninger i blandt andet 
Hvalsø, Roskilde og Kalundborg. Vi forventer at alle gymnaster prioriterer og deltager i de forskellige opvis-
ninger og ekstratræninger. 

Holdet påtænker, såfremt der er opbakning, at deltage i gymnastikfestivalen Festival del Sole i Italien, d. 1.-
7. juli 2018. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Instruktørteamet 

Sascha, Sara, Birgitte, Jonathan, Christian, Christian, Ole og Ole 
 
 
OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 21. september 2017.   
 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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136	–	AfterTurbo		
Instruktører: Sara Pallesgaard, tlf.: 3059 2920 

Sascha Rasmussen, tlf.: 2337 3223 
Jonathan Weibel Hansen, tlf.: 2782 9995 

Dag: Mandag  
Tid: 20:00-22:00  
Sted: Hal 2  
Start dato: 4. september 2017  
Slut dato: 30. juni 2018 (inkl. vinter- og sommersæson)   

Pris: 975 kr.  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

AfterTurbo er holdet for alle piger, drenge, kvinder og mænd, som gerne vil lave en masse god gymnastik og 
samtidig have en fest i et godt fællesskab. Holdet er todelt, og har både et springhold og et rytmehold.  

På AfterTurbo er der plads til alle, både dem, der lige er kommet hjem fra efterskole og ønsker et gymnastik-
fællesskab, og dem, som har mange års erfaring med sig. Holdet skal lave opvisning til Hvalsø Gymnastik-
forenings lokalopvisning samt opvisning i Roskilde. Desuden planlægger holdet at deltage i gymnastikfesti-
valen Festival del Sole i Italien d. 1.-7. juli 2018, hvis der er opbakning til det.  

På holdet er det vigtigt, at alle har mulighed for at komme med gode idéer til opvisningsprogrammet, så vi 
sammen kan skabe en fantastisk opvisning.  

Holdets pris er i år billigere end lignende hold, da det er et nyt tiltag i foreningen.  

Vi glæder os til at se jer!  

 

Instruktørteamet  

Sara, Sascha og Jonathan m.fl.  

 

 
 

 

 

 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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137	-	SuperSpringerne	
Instruktør: Christian Walther, tlf.: 2966 5967 

Dag: Lørdag og søndag  
Tid: Forskelligt for hver træning  
Sted: Hal 2  
Start dato: 2. september 2017  
Slut dato: 7. april 2018 

Pris: 575 kr.  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 
Hold for øvede springgymnaster 
SuperSpringerne er for gymnaster, der skal have ekstra udfordringer. 

Krav: 
• Du er aktiv på et af foreningens andre hold 
• Du skal kunne udføre følgende spring: 

o På bane næsten uden modtagning: Vejrmølle, kraftspring, rondat/araberspring, flik-flak  
o I trampet: Salto 
o Andet: Stå på hænder 

Til vores træninger vil springundervisningen være i fokus, og vi vil nogle gange i løbet af sæsonen invitere 
forskellige, dygtige springinstruktører udefra til at komme og hjælpe dig videre. Da holdet deltager i vores 
lokale opvisning, vil vi lave én til to små serier for at krydre opvisningen. 

Vores træninger vil komme til at ligge i weekenderne, og vores træningsplan ser således ud: 
• Lørdag d. 2.9 kl. 10-13 
• Lørdag d. 23.9 kl. 10-13 
• Lørdag d. 14.10 kl. 10-13 
• Lørdag d. 28.10 kl. 10-13 
• Lørdag d. 18.11 kl. 11-14 
• Lørdag d. 16.12 kl. 10-13 
• Lørdag d. 27.1 kl. 11-14 
• Søndag d. 25.2 kl. 14-17 
• Lørdag d. 17.3 kl. 10-13 
• Lørdag d. 7.4 kl. 10-13 

 
Du er velkommen til at prøve holdet de to første gange, så du kan se, om holdet er noget for dig, og vi sam-
men kan finde ud af, om niveauet er passende. 

Glæder os til at se dig! 

Christian m.fl. 
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140	-	Mini-rytmepiger	(0.-2.	klasse)	
Instruktører: Helena Petersen, tlf.: 2051 6757  

Stine Kofod, tlf.: 3036 1510 

Dag: Torsdag 
Tid: 16:00-17:00 
Sted: Hal 3  
Start dato: 24. august 2017 
Slut dato: 12. april 2018    
Max. deltagere:  30 personer 

Pris: 550 kr. 
Kontaktperson:  Sascha Rasmussen, tlf.: 2337 3223 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Kan du ikke stå stille, når musikken afspilles, så er Mini-rytmepiger holdet for dig! Holdet består af piger fra 
0.-2.klasse, som kan lide at lave rytmiske serier, lege og deltage i et hyggeligt fællesskab. På holdet skal vi 
lave rytmiske serier, få kendskab til enkelte håndredskaber og lege en masse. Vi deltager i den årlige lokal-
opvisning hvor vi viser, hvad vi har lært i løbet af året. 

Trænerteamet består af Helena og Stine som begge går i 3.g på gymnasiet. Med mange år som aktive gym-
naster og hjælpeinstruktører i Hvalsø Gymnastikforening, har vi erfaring inden for gymnastik og gymnaster. 
Vi ser frem til at danse og gi´ den gas med jer!  

Vi glæder os til en ny sæson og til at møde alle danseglade piger til et brag af en sæson. 

Mange hilsner 

Helena & Stine 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj		
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145	-	Dansetøser	(3.-6.	klasse)	
Instruktører: Emilie Blaabjerg Hansen, tlf.: 2982 7975   

Johanne Saarup, tlf.: 6052 1430 

Dag: Onsdag  
Tid: 17:30-18:30 
Sted: Multisal 2 
Start dato: 23. august 2017 
Slut dato: 10. april 2018   

Pris: 550 kr.  
Kontaktperson:  Sascha Rasmussen, tlf.: 2337 3223  

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Er du en pige fra 3.-6. klasse, der elsker at danse og bevæge dig til musik, så er dette hold med garanti no-
get for dig! 

Vi er to piger på 18 år, der begge elsker at danse. Vi har danset i flere år, og glæder os helt vildt til igen at 
være instruktører for Dansetøserne i den kommende sæson! 

Sæsonen skal bruges på en masse dans og sjov, og vi skal arbejde med flere forskellige former af dans og 
rytmegymnastik. Det vil bl.a. være hip hop, rytmedans, dans med håndredskaber og meget mere!  

Så hvis du er klar på at danse, og du og dine veninder trænger til en svingom, så kom og vær med hver 
onsdag når vi gir´ den gas! Vi glæder os helt utroligt meget til at se en masse friske piger - både øvede og 
nybegyndere.  

Vi håber, at vi ses! 
  
Johanne og Emilie 
 
 
 
 
 
OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 12. september 2017.   

 
 
 
 
 
 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj		
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      Fotograf: Sara Krogh Andersen  

 

	
 

	

	

	
 

Fotograf: Martin Thaarup Andersen  
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147	–	Beats&Boys	(2.-5.	klasse)	
Instruktører: Emilie Blaabjerg Hansen, tlf.: 2982 7975   

Caja Hermansen, tlf.: 2244 9750 

Dag: Mandag 
Tid: 16:00-17:00 
Sted: Multisal 2 
Start dato: 21. august 2017 
Slut dato: 9. april 2018   

Pris: 550 kr.  
Kontaktperson:  Sara Pallesgaard, tlf.: 3059 2920 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

Er du en dreng, der går i 2.-5. klasse og elsker musik og dans, eller bare gerne vil lære at danse, så er dette 
hold helt sikkert noget for dig! 
  
Men er holdet også for piger?.. NEJ, holdet er kun tiltænkt de sejeste drenge! 
Men danser vi så de samme danse som pigerne?.. NEJ, der bliver lavet unikke og fede moves, som kun er til 
drengene! 
  
Vi er sikre på, at holdet bliver en lige så stor en succes som i sidste sæson! Vi instruktører har begge erfa-
ring inden for dans, og vi glæder os super meget til at fortsætte med holdet. Vi skal have en masse sjov og 
arbejde med flere forskellige former for dans. Det vil blandt andet være hip hop, jump style og andre fede 
stilarter. 
 
Formålet med holdet er ren drengehygge med musik, dans, og vi vil fra start arbejde på at få skabt et godt 
fællesskab på holdet, og sidst men ikke mindst skal der selvfølgelig sved på panden. 
  
Vi slutter selvfølgelig også sæsonen af med et brag af en fest til lokalopvisningen. 
  
Vi glæder os til en fed sæson, og håber at se en masse friske drenge!  
Caja og Emilie      
 
 

OBS: Vi holder forældremøde efter træningen d. 4. september 2017.   

 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj 
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150	-	Zumba®Kids	(8-12	år)	
Instruktør: Mette Carstensen, tlf.: 6018 4884 
 Freja Engell-Nørregård, tlf.: 4024 8894 

Dag: Onsdag  
Tid: 16:30-17:30  
Sted: Multirum 2 
Start dato: 30. august 2017  
Slut dato: 11. april 2018   
Max. deltagere:  25 

Pris: 550 kr. 

Tilmelding:  Det er vigtigt, at du ved tilmelding KUN bruger barnets navn, fødselsdato og din mailadresse 

 

På Zumba®Kids har vi alle, drenge som piger, det sjovt. Vores motto er: Det skal ikke være perfekt, det skal 
være sjovt! 

Er du 8-12 år gammel, glad for meget forskellig musik, har lyst til at slå dig løs hver onsdag, og har du altid 
masser af godt humør med hjemmefra, så er holdet lige noget for dig. 

Vi danser til alverdens musik, har det sjovt og får masser af motion imens. Koreografierne, både de lette og 
de mere udfordrende, er lavet til børn. 

Jeg glæder mig til at se en masse danseglade børn, både nye såvel som ”gamle” kendinge. 

Zumba®Kids hilsner 
Mette 

HUSK: drikkedunk til hver træning  

	
 

	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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310	–	Kropskompagniet		
Instruktører: Annegrethe Kjer, tlf.: 2274 7703 

Irene Bille Walsøe, tlf.: 6069 1817 

Dag: Tirsdag  
Tid: 19:30-21:00  
Sted: Hal 2  
Start dato: 5. september 2017 
Slut dato: 10. april 2018 

Pris: 900 kr.  

 

Kropskompagniet er for kvinder og mænd, der har lyst til at bevæge sig og blive stærkere både i krop og 
sjæl. 

Har du lyst til: 

·   At mærke dit hjerte. 

·   En grundig opvarmning af led og muskler, smidighed og balance. 

·   At arbejde med forskellige bevægelsesudtryk. 

·   At lade stemningen være en del af bevægelsen. 

·   At lade dig inspirere af gymnastikkens og dansens verden. 

·   At udfordre dig selv som historiefortæller med din krop. 

·   At deltage i forskellige opvisninger. 

 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Annegrethe og Irene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj	 	
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316	-	KvikMix	
Instruktør: Marianne Norlund, tlf.: 2213 6545 

Dag: Mandag  
Tid: 19:00-20:00  
Sted: Hal 1  
Start dato: 4. september 2017  
Slut dato: 9. april 2018  

Pris: 700 kr.  

 

Kom og vær med til KvikMix, hvor vi skal have bevæget alle kroppens led og muskler i gymnastikkens ånd. 
Vi skal knokle for det, få sved på panden og arbejde hen mod en bedre grundform med både lidt smidighed 
og balance. 

Fremover skulle mandagens samvær med glade gymnaster gerne give jer energi til resten af ugen. 

Holdet er for kvinder og mænd der vil gi’ den gas. 

Vel mødt 

Marianne 
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320	–	YogaFit	(2017)	
 
Instruktør: Tina Plank, tlf.: 3032 6040 

Dag: Onsdag  
Tid: 18.00-18:55  
Sted: Hal 3  
Start dato: 27. september 2017  
Slut dato: 6. december 2017 
Max. deltagere:  35  

Pris: 375 kr. 

320	–	YogaFit	(2018)	
Instruktør: Tina Plank, tlf.: 3032 6040 

Dag: Onsdag  
Tid: 18.00-18:55  
Sted: Hal 3  
Start dato: 3. januar 2018  
Slut dato: 11. april 2018 
Max. deltagere:  35 

Pris: 375 kr. 

Inspireret af hatha yoga inviteres hermed til YogaFit. Hatha yoga er en basal yogapraksis, der indeholder 
klassiske yogaøvelser, meditation og vejrtrækningsøvelser. Hatha yoga har fokus på korrekt udførte øvelser 
efter kroppens formåen. 

Du vil gennem træningen få: Bedre kropsbevidsthed, blive mere smidig, forbedre din balance, øge din kon-
centration, blive stærkere samt få bevidsthed om din respiration i hvile og under arbejde. 

Med udgangspunkt i yogaens åndedræt og kropslåse arbejder vi med smidighed, styrkende øvelser og til 
sidst en kort afspænding. En typisk træning vil forløbe således: Opvarmning, solhilsen, coretræning, stående 
øvelser, siddende og liggende øvelser samt en afslutning. 
   
Der er tid til at være i de enkelte stillinger og lære dem fra bunden. Med tiden sammensætter vi træningen i 
flows, flydende overgange mellem øvelserne. 
Jeg er som altid mega nørdet med at udføre øvelserne korrekt og aflastet, så der ikke opstår skader. 
  
Vi træner i fleksibelt, men tætsiddende tøj, og der trænes på bare fødder. 
Du skal selv medbringe en måtte, 2+ yogablokke og et tæppe. 
 
Det er muligt at købe et Yoga-Kit gennem foreningen, bestående af en måtte og 2 blokke. Kittet skal bestilles 
senest d. 7. september 2017 gennem foreningens hjemmeside under ’tilmelding’ og ’905 – Køb af Yoga-Kit’. 
  
Holdet henvender sig til dig der vil prøve kræfter med yoga. Holdet er for både mænd og kvinder. Du behø-
ver ikke være smidig for at deltage på holdet. 
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321	–	Træning!		
Instruktør: Tina Plank, tlf.: 3032 6040 
 Jaris Nielsen, tlf.: 2271 6339 

Dag: Onsdag  
Tid: 17:00-17:55  
Sted: Hal 3  
Start dato: 27. september 2017  
Slut dato: 11. april 2018 
Max. deltagere:  30 

Pris: 700 kr.  

 

Træning….. 
Træningsglæde 
Træning der gør dig glad i maven 
Træning der gør dig stærk 
Træning der gør dig mindre stiv 
Træning du kan gøre med en ven, familie, trænings buddy mv. 
Træning der gør dig klar til skiferie 
Træning der forbedrer dit løb 
eller bare den træning du kommer afsted til…. 
  
Vi har fundet de bedste, sjoveste og mest effektive øvelser fra Vores Personlige Trænings- og Fysioterapeu-
tiske værktøjskasse frem. Hjernegymnastik, muskeltræning, balance, koordination, behændighed og meget 
andet. 
  
Vi træner med egen kropsvægt - men med udfordringer som TRX, mobilefit, 6 directions, Flowinboards 
o.lign.  
  
Der vil være squats, planker, pushups, rows og hundestræk. En træning hvor vi kommer gennem kroppens 
led og muskler i forskellige bevægebaner. 
Funktionel træning, der giver en stærk, smidig og klog krop livet igennem.  
  
Alle kan deltage m/k 
  
  
Vi glæder os 
TeamTræning 

 

OBS: Ingen træning i uge 50, 51 og 52.  
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328	-	Pilates	-	Begyndere	og	let	øvede	(2017)		
Instruktør: Solvejg Svendsen, tlf.: 4026 6484 

Dag: Mandag  
Tid: 19:00-20:00  
Sted: Multirum 2  
Start dato: 4. september 2017  
Slut dato: 27. november 2017 
Max. deltagere:  18 personer   

Pris: 400 kr. 

 

Pilates er en super effektiv måde at styrke kroppen på, der giver ro mellem krop og sind. 

Øvelserne fokuserer på stabilitet, styrke, udholdenhed og smidighed i muskelkorsettet, samt genopbygger 

den naturlige kropsholdning og balance. Nedsætter unødige spændinger i kroppen og øger kropsbevidsthe-
den. 

Dette hold henvender sig til begynder og let øvede, både mænd og kvinder. Allerede efter få gange mærkes 
en forskel. 

 

Venlig hilsen 

Solvejg Svendsen 
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330	-	DGI-Crossgym	(15+,	Mandag)	
Instruktører: Carsten Skov, tlf.: 2925 5245, Lotte Engell-Nørregaard, tlf.: 4024 8894 

Christian Kunsemüller, tlf.: 2682 4579 

Dag: Mandag  
Tid: 20:00-21:00  
Sted: Hal 3 eller udenfor  
Start dato: 21. august 2017  
Slut dato: 9. april 2018    
Max. deltagere:  30 personer 

Pris: 700 kr.  

Dette er holdet for kvinder, mænd, unge, voksne og ældre, der ønsker at træne fysisk, funktionelt, sjovt og 
hårdt. Øvelsernes intensitet tilpasses den enkeltes niveau. 
 
Helt utrænede bør starte med en anden træningsform/et andet hold, og vi forventer at du er klar til at give 
træningen en skalle. 

Hvad er DGI-Crossgym?  
Indhold af timen er typisk cirkeltræningsbaserede øvelser i alverdens afskygninger designet til at udfordre 
din krop på et utal af måder. Cross-træning udmærker sig ved at tage det mest effektive, hårdeste og sne-
digste fra discipliner som konditionstræning, fitness, styrkeløft, gymnastik og god gammeldags basistræning  

Grundtanken bag Crossgym er, at du og din fysik skal være så klar som muligt til at mestre enhver 
fysisk udfordring, du møder. Målet er, at du skal være fysisk fit - på tværs af discipliner – altså 
crossfit.  

Således kan en time se ud:  

• Grundig opvarmning + basistræning  
• Tekniktræning  
• Grundig instruktion i dagens øvelser  
• WOD’en (workout of the day) – typisk 4-6 øvelser (det er her vi giver den gas)  
• Udstrækning  
• Fælles afsked  

Crossgym er hård og alsidig træning med masser af energi, kæmpe holdånd og godt humør.  

Vel mødt 
Christian, Lotte og Carsten  
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331	-	DGI-Crossgym	(15+,	Torsdag)	
Instruktører: Carsten Skov, tlf.: 2925 5245, Lotte Engell-Nørregaard, tlf.: 4024 8894 

Christian Kunsemüller, tlf.: 2682 4579 

Dag: Torsdag  
Tid: 20:15-21:15  
Sted: Hal 3 eller udenfor  
Start dato: 24. august 2017  
Slut dato: 12. april 2018    
Max. deltagere:  30 personer 

Pris: 700 kr.  

Dette er holdet for kvinder, mænd, unge, voksne og ældre, der ønsker at træne fysisk, funktionelt, sjovt og 
hårdt. Øvelsernes intensitet tilpasses den enkeltes niveau. 

Helt utrænede bør starte med en anden træningsform/et andet hold, og vi forventer at du er klar til at give 
træningen en skalle. 

Hvad er DGI-Crossgym?  
Indhold af timen er typisk cirkeltræningsbaserede øvelser i alverdens afskygninger designet til at udfordre 
din krop på et utal af måder. Cross-træning udmærker sig ved at tage det mest effektive, hårdeste og sne-
digste fra discipliner som konditionstræning, fitness, styrkeløft, gymnastik og god gammeldags basistræning  

Grundtanken bag Crossgym er, at du og din fysik skal være så klar som muligt til at mestre enhver 
fysisk udfordring, du møder. Målet er, at du skal være fysisk fit - på tværs af discipliner – altså 
crossfit.  

Således kan en time se ud:  

• Grundig opvarmning + basistræning  
• Tekniktræning  
• Grundig instruktion i dagens øvelser  
• WOD’en (workout of the day) – typisk 4-6 øvelser (det er her vi giver den gas)  
• Udstrækning  
• Fælles afsked  

Crossgym er hård og alsidig træning med masser af energi, kæmpe holdånd og godt humør.  

Vel mødt 
Christian, Lotte og Carsten  
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335	-	Zumba®	(Mandag)		
Instruktør: Lisbeth Mæhle Hyldvang, tlf.: 2835 9105 

Dag: Mandag  
Tid: 18:45-19:45  
Sted: Hal 3  
Start dato: 21. august 2017  
Slut dato: 9. april 2018 
Max. deltagere:  35 personer 

Alder:  Fra ca. 14-70 år   

Pris: 700 kr. 

 

Zumba® er en sjov, glædesfyldt, dejlig, skør og effektiv motionsform, der kombinerer fitness og høj konditi-
onstræning med danseglade elementer fra bl.a. Salsa, Merengue, Reggaeton og Cumbia. 

Vi skal danse og svede til de kendte rytmer, men vi skal også lidt bredere ud og lave fitnessserier til forskellig 
verdensmusik så som Riverdance, Quebradita, Soca, Rumba Flamenca og andre spændende rytmer. 

Et af grundprincipperne ved Zumba® er, at vi først og fremmest skal have det sjovt. Og så skal vi selvfølgelig 
have brændt lidt kalorier af.  

Zumba® kræver ingen særlige forudsætninger, så her kan ALLE være med uanset køn, alder og fysik.  
Du behøver IKKE at være god til at danse eller være i super god form, når du starter på holdet. Formen 
kommer helt af sig selv, mens du danser og har det sjovt. 

 

Jeg er vild med Zumba® og brænder for at dele dansens glæde med dig/jer.  

Kærlig hilsen 
Lisbeth 

	

	
 

 

 

 

 

Vi	gør	opmærksom	på,	at	der	udover	foreningens	tilskud	må	påregnes	udgifter	til	opvisningstøj		 	
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336	-	Zumba®STEP	
Instruktør: Anna Grochowska, tlf.: 2398 7254 

Dag: Mandag  
Tid: 17.30-18:30  
Sted: Hal 3  
Start dato: 21. august 2017  
Slut dato: 9. april 2018 
Max. deltagere:  25 personer   

Pris: 700 kr. 

 

TAG DIN ZUMBA®-FORM 1 TRIN OP!  

Indenfor fitness dans, er Zumba® verdens største og mest populære koncept. Musikken er en blanding af 
latinamerikansk og international musik.  

Det nyeste skud på stammen er Zumba®Step. Timerne består af 40% Zumba-dansetrin, 30% step-dansetrin 
og 30% fitness-trin, og er en lille smule mere avanceret. Holdet er for dig, der gerne vil bevæge dig til lækker 
musik i en energi fyldt atmosfære, hvor du kan være sikker på at tempoet er højt, og du får sved på panden. 
Som du måske ved fra andre Zumba®-timer så får du en sjov, tempofyldt og fed træningstime.  

Nybegyndere kan også være med, men Zumba®Step egner sig ikke til dig, med fysiske skavanker eller 
f.eks.balance problemer. Zumba®Step er lidt mere koordineret.  

Jeg er klar til at give dig en sveddryppende workout. 

Vi ses 

Kærlig hilsen 
Anna 
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340	-	Zumba®	(Onsdag)	
Instruktør: Malene Engelness Nexø, tlf.: 5353 4302 

Dag: Onsdag   
Tid: 19:00-20:00  
Sted: Multirum 2 
Start dato: 30. august 2017  
Slut dato: 11. april 2018    
Max. deltagere:  25 personer 

Pris: 700 kr. 

 

Zumba er for den danseglade person, som elsker at bevæge sig til fed og humørfyldt musik. 
Du behøver ikke kunne danse i forvejen eller være i god form for at kunne være med. 
Zumba er intervaltræning med skiftende tempo. Du får pulsen op, brænder flere kalorier, og får en bedre 
kondition.  

Vi arbejder med kontrolleret fitnesselementer blandet med simple dansetrin. 
Vi danser til forskellige rytmer lige fra moderne popmusik, og de traditionelle og obligatoriske latinske rytmer, 
(Cumbia, Merengue, reggaeton og salsa) til en tur rundt i det meste af verden med mange flere forskellige 
rytmer fx Flamenco, Cha cha cha, Tango og Samba. Jeg har også en forkærlighed for afrikansk Kuduro, og 
caribiske rytmer som fx.Soca og Calypso, og sidst men ikke mindst indisk Bollywood og Bhangra. 

Dette hold er for alle dem, som har lyst til at feste og samtidig få motion på en helt almindelig onsdag. Vi har 
det sjovt, får svedt og grint en masse, og stemningen på holdet betyder meget for mig som instruktør.  

Målet med træningen er, at vi går hjem med en god følelse, og derfor slutter vi af med god udstrækning og 
balanceøvelser, så kroppen falder til ro, og kommer i harmoni efter at have været trænet godt igennem. 

Jeg håber, du har fået lyst til at være med på onsdagsholdet. ♫ 

Du kan læse mere om mig på: http://malenekochengelness.zumba.com/ 

Zumbahilsner fra 
Malene ☺  
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342	–	Blid	Surya	Yoga	for	alle	
Instruktør: Mette Gundersen, tlf.: 2834 0550 

Dag: Mandag  
Tid: kl. 17.30-19.00  
Sted: Multirum 2  
Start dato: 4. september 2017 
Slut dato: 19. marts 2018    
Max. deltagere:  18 deltagere 

Pris: 900 kr.  

 

Yogaformen er legende, varm og kreativ. Vi får lidt sved på panden og et smil på læben. 

Vi har masser af kreative input som supplement til de velkendte lineære solhilsner. Herunder masser af 
ledrotationer og intuitive bevægelser for at vække nervesystemet og kontakten til alle de små muskler. Vi 
arbejder både med det meget kontrollerede ujaii-åndedræt, men også med at sætte åndedrættet frit. 

Inspirationen kommer fra andre sportsformer som tai chi, karate osv. 

Der afsluttes med afspænding og meditation. 

Du bedes medbringe et tæppe, tøj i flere lag og et par varme sokker. 
  
Namasté 

Mette 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvalsø Gymnastikforening 
2017-2018 

Tilmelding starter d. 6. august 2017 
 

33	

344	–	Vimpelholdet	
Kontaktperson: Søren Magnusson, tlf.: 2578 0180 

Dag: Mandag  
Tid: 19:00-20:00 
Sted: Multirum 2  
Start dato: 8. januar 2018 
Slut dato: 9. april 2018    

Pris: 350 kr.  

 

I mangfoldigheden og den lige ret til bevægelses navn, præsenterer vimpelholdet gymnastik, og fysisk udfol-

delse med et æstetisk udtryk.  

 

Vi skaber fortællinger, fra aktuelle debatter og udtrykker os gennem rytmisk gymnastik. Vi tager virkemidler 

fra teater og dans med, og sammensætter en koreografi, der understøtter vores fortællinger.  

Vimpelholdet vægter den lige ret til bevægelse og er åbent for alle, uanset kropsstørrelse, fysisk form, alder 

og køn. Vi ønsker at skabe et bevægelsesfælleskab, der åbner op for demokratisering af kroppen og bryder 

med traditionelle kropsidealer. På holdet forholder vi os til de store spørgsmål om at være menneske og 

dagsaktuelle debatemner og omsætter disse til bevægelsens serier.  

 

Vi har ikke nogen fast træner på vimpelholdet. Deltagerne på holdet er selv medskabere af kropsfortællin-

gerne og vi udvikler ideerne og udførelserne i fællesskab. Så kom glad, frisk og åben og vær medskaber af 

et fortællende bevægelsesfællesskab! 

 

OBS: Holdets pris er billigere end lignende hold, da det er et nyt tiltag i foreningen.   
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346	-	Motion	og	volleyball	M/K	
Instruktør: Lars Søe, tlf.: 2089 8754 

Dag: Tirsdag  
Tid: 16.30-18:30 
Sted: Hal 3  
Start dato: 29. august 2017 
Slut dato: 20. marts 2018    
Max. deltagere:  18 personer 

Pris: 700 kr.  

 

Så starter vi atter en sæson med motion og volleyball. Holdet er et tilbud til de af os, som har lidt svært ved 
at tage os sammen til at motionere selv og måske synes, at et maraton er lige i overkanten. Volleyball er en 
ret hyggelig måde at motionere på. 

De første 30 - 45 minutter varmer vi op med øvelser for både kondition, styrke og smidighed, så hele krop-
pen er klar til at spille volleyball. Øvelserne tilpasses deltagernes formåen. 

Din alder eller viden om volleyball betyder ikke så meget, bare du har lyst til at grine og få lidt sved på pan-
den sammen med resten af holdet. Vi spiller ikke turneringer osv., og holdene sammensættes fra gang til 
gang af de fremmødte. Kan du ikke komme hver gang, er det således også ok. 
Kom og prøv holdet et par gange, og se om det er noget for dig! 

Sidste gang inden jul er 19. december, hvor vi traditionen tro holder julefrokost, og første gang efter nytår er 
9. januar 2018. 

Vi glæder os til at se dig. 
Lars 
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350	-	Frisk	Motion	(60+)	
Instruktør: Jytte Hansen, tlf.: 5125 7510    

Dag: Onsdag  
Tid: 14:30-15:30 
Sted: Multirum 2   
Start dato: 4. oktober 2017  
Slut dato: 11. april 2018   

Pris: 375 kr.  
Kontaktperson:  Gerda Magnussen, tlf.: 4640 8470 

 

Motionsgymnastik for ældre og dem, der ikke synes, det skal gå for hurtigt. 

Vi skal mødes og have nogle hyggelige timer sammen, hvor vi får rørt kroppens muskler. Har du en dårlig 
arm/ryg eller en anden skavank, skal det ikke holde dig tilbage, for alle kan være med. 

En god ”gammeldags” motionsgymnastik. 

Medbring gerne et tæppe og måske en lille pude. 

 

Jeg glæder mig og håber, at mange vil møde op. 
Jytte Hansen 
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Fotograf: Martin Thaarup Andersen 

	
 


