
Gymnastik på Svenstrup Friskole  
 

    Gymnastikudvalget: 

Dorith Sprenger   Tlf. 20966505 

Angelika Jensen         Tlf. 60177743 

Heidi Jensen  Tlf. 27598667 

 

Børnehold opstart i uge 38  

Pris 275 kr. inkl. T-shirt til opvisning.                                       

 

Voksenhold opstart i uge 40 

Pris 275 kr. 

Betales inden den 1. nov. 2020. (4. november trækkes der lod blandt indbetalte kontingenter om et 

stk. kagemand/kone. Vinderen får direkte besked.) 

 

Brumbasserne (1-3 år) 

Den bedste dag i ugen er gymnastikdag!!  

Der skal laves vilde lege, grines rigtig meget, 

hygge os og vær sammen, vi skal synge lidt 

og lege i redskaber. 

Der forventes at både børn og voksne er klædt 

i tøj, som I kan bevæge jer i, og at alle 

deltager i aktiviteterne. 

Vi skal have sved på panden, så vi kan sove 

rigtigt godt om natten. 

 

Onsdag kl. 16:45-17:45 

Opstart den 16. september  

Ved Lone og Maria 

 

Tumle-Bumle (ca. 4 – 1. kl.) 

Vi tumler, leger og bruger vores krop det 

bedste vi har lært.  

Med redskaberne bygger vi baner, så hele 

kroppen bliver brugt, det kilder i maven og vi 

bliver godt trætte. 

Er du 3 år og måske klar til gymnastik uden 

mor/far, så er du meget velkommen. 

 

Mandag kl. 16:45 – 17.45 

Opstart den 14. september 

Ved Helle og Thea  

 

Kæphest/Hobbyhorse (fra 8 år og opefter)  

Sadl din kæphest/hobbyhorse og kom til 

masser af sjov og go motion. Vi skal springe, 

ride dressur, spille hestefodbold og prøve 

kræfter med det vilde ponygames eller måske 

en ringriderdyst hvem ved, ihvertfald skal vi 

have det sjovt. 

Har du ikke din egen kæphest/hobbyhorse kan 

du låne en ved mig. Vi ses Angelika. 

 

Torsdag kl. 17:00 – 18:00 

Opstart den 17. september 

Ved Angelika 

 

 

 

Jump in (1. kl. og opefter). 

Vil du blive stærkere, mere smidig og øve 

masser af spring? Så er Jump in holdet, det 

rigtige for dig. Som noget nyt tage vi 

opvarmning med Crossfitt øvelser, efterfulgt 

af spring ved hjælp af diverse redskaber som 

Trampolin og Airtrack. Til alle fra 7 til 14 år. 

Mød op og være med 

Onsdag kl. 18:00 – 19:30 

Opstart den 16. september 

Ved Ioanna, Markus og Emil 

  

                                                  

Gymnastik for friske kvinder 

Motionsgymnastik for alle aldre. 

Opvarmning, god grundgymnastik, små 

serier, pilatesbolde, lidt konditionstræning og 

til sidst udstrækning / afslapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på læben 

og lidt sved på panden.  

Husk at tage din nabo eller veninde med. 

(Ingen opvisning) 

 

Mandag kl. 18:30 - 19:45 

Opstart d. 28. september 

Ved Hanne Krenzen 

 

Supermænd 

Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 

gymnastik/motion og hygge.Vi er jo mange 

der har godt af at få løsnet de stive lemmer, - 

da vi nok ikke er 15 år længere. 

Kom og vær med - det skal nok blive sjovt 

ellers gør vi det sjovt.  

(Ingen opvisning) 

 

Torsdag kl. 19.00-20.30 

Opstart d. 1. oktober 

Ved Finn Lehmann 


