SENIORTRÆF I
STORKØBENHAVN
ONSDAG D. 21. OKTOBER 2015
KL. 9.00 – 15.00
GRØNDAL MULTI CENTER
HVIDKILDEVEJ 64
2400 KØBENHAVN NV.

AKTIVITETER
BOWLS

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle en skævt vægtet og lidt asymmetriske kugle, kaldet Bowls nærmest en
noget mindre hvid eller gul kugle, kaldet Jack. Spillet er udfordrende og spilles på et tæppe på 13 x 2 meter med
ens markeringer i begge ender, så der spilles frem og tilbage. Et anerkendt spil i England, men endnu ikke så
kendt i Danmark – men et spændende spil, der nok skal finde sine tilhængere! Det kunne være dig!

BILLARD

Billard er spillernes spil - det kræver en rolig hånd, koncentration, fantasi og overblik. Nogle betragter ikke billard som en sport, fordi man ikke får ”sved” på panden, men tag ikke fejl af, at når man har gået rundt om
bordet i 1 time, kan man blive endog meget træt. Der er 2 deltagere ved hvert bord, så billard er i høj grad et
socialt spil. Billard blev før i tiden betragtet som et decideret ”mandespil”, men det har helt ændret sig, idet
kvinder også dyrker spillet omkring det grønne klæde.

BOWLING

Bowling har i mange år været en enorm succes. Det er et rigtigt familiespil, hvor mænd og kvinder kan dyste
med hinanden på lige vilkår. Der er automatisk keglerejsning og elektronisk markering. Til spillet kræves specielle sko, som lånes i Bowlingcentret.

KEGLER

Det gode gamle keglespil trives fortsat i bedste velgående, selv om det har fået en stærk konkurrent i bowlingspillet. Til forskel fra bowling spilles kegler kun med 9 kegler, og banerne er væsentlig smallere end en bowlingbane. Der kan spilles med en stor eller lille kugle, således at spillet både er for mænd og kvinder. Det styrker
koordination og koncentration af synet, bevægelse og muskler.

BUESKYDNING

Bueskydning var oprindeligt en jagtform og en vigtig del af oldtidens og middelalderens kampformer. Nu
har du mulighed for at blive dagens Robin Hood og prøve at skyde under vejledning af instruktør fra Dansk
Bueskydning, som vil tage højde for deltagernes fysiske styrke.

QI GONG

Qi Gong er et flere tusind år gammelt system udviklet i Kina. Der er mange stilarter indenfor Qi Gong, da mange
velstående familier i gamle dage udviklede deres egen måde at udføre øvelserne på. I det gamle Kina var det
nemlig kun de velstående, der fik lov til at få indblik i kunsten at lære de helbredende øvelser. Der vil blive
undervist i 10 bevægelser – det er stående øvelser, hvor de enkelte bevægelser virker ind på kroppens organer,
kredsløb og styrker muskler og led. Træningen foregår i langsomme bevægelser. Qi Gong kaldes også selvhelbredelsens kunst.

SENIORDANS

Kom og få rørt både kroppen og lattermusklerne til dans. Vi danser lette danse til god iørefaldende musik enkeltvis (Ballroom dance), på rækker (Linedance), i kreds og to og to med håndfatning (seniordans).

SIMULATOR - GOLF

Prøv indendørs golf på golfsimulatorer. SIMGOLF byder på både seriøs golf og golf for sjov. Du spiller på verdens
bedste bane Valderrama Golf Course under hjælp og vejledning fra vores golfinstruktør. Vi stiller golfudstyr til
rådighed.

SUNDHEDSCAFE

Vi tilbyder nogle fysiologiske målinger bestående af kolesterol, blodsukker, blodtryk, lungekapacitet og kropssammensætning (fedtprocent og vægt). Vi opstiller forskellige stationer rundt i centret, hvor deltagerne kan komme
og få målt, hvad de ønsker. Vi har sundhedsinstruktører ansat, som varetager målingerne og giver en kort individuel rådgivning ud fra de målinger, de har foretaget. Alt foregår anonymt.

VELKOMMEN TIL SENIORTRÆF
KØBENHAVNS FIRMASPORT har fornøjelsen at indbyde til SENIORTRÆF,
som afholdes i Grøndal Multi Center, Hvidkildevej 64, 2400 København NV
onsdag d. 21. oktober 2015 fra kl. 09.00-15.00.
Du får mulighed for at deltage i kendte og nye spændende aktiviteter, som danner rammen om dette festlige
arrangement. Der vil blive lagt vægt på de værdier, som er skabt mellem de storkøbenhavnske seniorforeninger
og nye interesserede seniorgrupper.
Du vælger selv max 3 aktiviteter, som du ønsker at deltage i ved at udfylde
tilmeldingsblanketten eller sende en mail til Poul-Erik Oppelstrup.

Prisen er kr. 125, der dækker alle de valgte aktiviteter samt en lækker frokostbuffet.
TILMELDING OG BETALING!

Tilmeldingen sendes til Poul-Erik Oppelstrup, Hjortestien 4D, 2860 Søborg senest d. 7. oktober 2015
eller mail til po47@mail.dk eller poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk
Er der spørgsmål så ring på 20773701.
Deltagergebyret skal indbetales på netbank 5332 0355684, senest d. 7. oktober 2015.
Husk at skrive kontaktnavn på anvisningen.

PROGRAM
09.00
09.30
10.10
11.20
12.30
13.30

- 09.30
- 10.00
- 11.00
- 12.10
- 13.20
- 15.00

Registrering.
Velkomst og fælles opvarmning
Selvvalgte aktiviteter
Selvvalgte aktiviteter
Selvvalgte aktiviteter
Frokost med underholdning og afslutning.

Alle modtager program og oversigt over deres deltagelse 8 dage før arrangementet.
Klip



TILMELDING
Navn
Din forenings navn
Telefon				Mail

Du kan højst vælge 3 aktiviteter. Sæt x

BOWLS SIM-GOLF BOWLING BILLARD SUNDHEDSCAFE
KEGLER SENIOR-DANS BUESKYDNING QIGONG
Skal sendes til Poul-Erik Oppelstrup, Hjortestien 4D, 2400 NV
eller via mailadresse PO47@mail.dk eller
poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk senest d. 7. oktober 2015.



