Generalforsamling 15. marts 2019
Bestyrelsens beretning for 2018
Regnskab 2018 og budget 2019
Bilag med holdene, holdledere og
instruktører

1

Idræt først og hyggeligt socialt
samvær derefter
Det er AIF Senior Idræt
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Indkaldelse til

AIF’s Senior Idræts generalforsamling
fredag den 15. marts 2019, kl. 11.00 på Stadion
Foreningen byder på en kop the/kaffe og en oste- eller spegepølsemad kl. 10.30.
Drikkevarer herudover købes for egen regning i cafeen.
Tilmelding til din holdleder senest den 1. marts – af hensyn til bestilling af the/kaffe ostemadder
mv.
Generalforsamlingen indledes kl. 11.00.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
b. Diverse udvalgsberetninger (Senior Idræt har i øjeblikket ikke nedsat udvalg).
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger
budgettet for det kommende regnskabsår.
3. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden (jensbykorsholm@webspeed.dk), så de er ham i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
4. a. Valg af formand og sekretær samt 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for 2 år i lige årstal.
Punktet ikke relevant i år
b. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.

På Valg:
Kasserer Lars Østenfjeld (genopstiller ikke og træder ud af bestyrelsen)
Lone Christensen (suppleant) opstiller som kasserer
Bestyrelsesmedlem Bjarne Rubner Andersen og bestyrelsesmedlem Bent Rasmussen
(genopstiller begge)
Der skal vælges en suppleant for et år, da Lars Østenfjeld udtræder af bestyrelsen.
5. Valg af diverse udvalg for et år: Ingen forslag til udvalg.
6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år.
a. Revisorer: Jørgen Arnull og Kaj Nielsen (begge genopstiller)
b. Revisorsuppleant: Børge J. Pedersen (genopstiller)
7. Valg af 5 delegerede foruden formanden, samt 2 suppleanter til AIF`s hovedafdelings
generalforsamling i maj måned 2018. Bestyrelsens 5 medlemmer og suppleant Jørgen Kruse
foreslås.
8. Eventuelt.
AIF Senior Idræt
Bestyrelsen

28. februar 2019
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Bestyrelsens beretning for 2018
1. Generelt tilbageblik på 2018
2018 forløb i princippet på en rolig og god måde. MEN, der var også
udfordringer.
Udfordringer over sommeren
Bestyrelsen holder normalt et møde om måneden. Det første bestyrelsesmøde
efter sidste års generalforsamling i april så det hele så fredeligt ud, at vi var
enige om, at med en trykt brochure for efterårssæsonen var alt på plads. Så
meget på plads, at vi kunne ”holde fri” fra bestyrelsesmøder frem til august.
Men – det skulle vise sig anderledes
Ultimo april meddelte vores instruktør for 3 af onsdags
gymnastikholdene, Anne Eyrich at hun havde fået et tilbud, som hun
ikke kunne sige nej til. Tillykke til Anne.

Det gav så den udfordring, at vi måtte se hvad der kunne gøres.
Som sædvanligt spurgte vi vores andre instruktører, om det var en mulighed
for en eller flere af dem kunne at træde til.

Det var der. Astrid Kvindebjerg stod straks klar og påtog sig at
overtage Annes hold sammen med det hold T3, som hun allerede
havde. Det betød, at Astrid havde alle vore onsdags gymnastikhold i
Toftekærhallen. Stor tak til Astrid. Da Letgymnastikholdet sidst på
året var svundet ind besluttede vi sammen med Astrid og holdet, at
lukke det fra 1. januar 2019. Tak til Astrid for indsatsen.
Rygtræningsholdet, som vi oprettede i efteråret 2017 med Hanne
Jensen som instruktør, fik hurtigt så stor søgning, at vi besluttede af
oprette endnu et rygtræningshold, der startede 2. januar 2019.
Så fra årsskiftet 2018/2019 har vi nu 2 velbesøgte Ryggymnastikhold
– et om mandagen og et fredag formiddag.
Så kom beskeden i juli, at vores instruktør i Tai Chi & Qi Gong om
fredagen ikke længere havde mulighed for at være instruktør for os.
Tai Chi & Qi Gong havde med Peter Siggaard som instruktør fået
mange entusiastiske medlemmer, der dyrker den ældgamle
kinesiske motionsform. Han var en sand kunstner og meget
anerkendt indenfor Tai Chi & Qi Gongkredse. Tak til Peter for han indsats for
Senior Idræt gennem mange år.
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Heldigvis havde Peter ofte sine tro følgere Charlotte og Bill
Gross med som assistenter i forbindelse med undervisningen.
En kontakt til Charlotte og Bill gav pote. De ville meget gerne
overtage holdet, så det fra september 2018 kunne køre videre
i det hidtidige spor. Vi er glade for at Charlotte og Bill trådte til og glæder os til
samarbejdet i årene fremover.
Vandgymnastikholdet blev også udsat for et instruktørskifte, da den hidtidige
instruktør, der var ansat i Albertslund Svøm og Fitness, stoppede med
udgangen af august. Centret ansatte pr. 1. september en ny instruktør – og
efter en periode, hvor gode kræfter trådte til er den gode stemning på holdene
genskabt 
Så meddelte vores Yogainstruktør Alice Mogensen i oktober, at hun
ønskede at stoppe hos os. En heftig søgning efter en ny
Yogainstruktør gav resultat med flere ansøgere.
Resultatet blev at vi ansatte Lotte Barrett Thomsen til at varetage
opgaven med de 2 Yogahold fra november 2018.
Der skal lyde en stor tak til Alice Mogensen og et lige så stort
velkommen til Lotte, som vi glæder os meget til at samarbejde
med.

Høstfesten fredag den 5. oktober 2018
På mange opfordringer indbød Senior Idræt
medlemmerne til Høstfest på stadion fredag den 5.
oktober. Opfordringerne kom fra deltagerne i vores
1. høstfest i 2017. Vi gjorde et forsøg på at genoplive
er gammel Senior Idræt Tradition med årlige fester.
Året høstfest forløb særdeles hyggeligt og folk
morede og hyggede sig. Der var dog en tilbagegang
i deltagerantallet til ca. 130 deltagere. Derfor ønsker
bestyrelsen at undersøge om der er basis for igen i
år at afholde festen. Der vil på holdene frem til
afslutningen af forårssæsonen blive mulighed for at
tilkendegive om man fortsat ønsker at afholde
festen, der er relativt ressourcekrævende at
tilrettelægge. Måske har holdenes egne fester gjort
den store fest overflødig?
Stor tak til Rumlepotten for fantastisk underholdning og til Grethe Nicolajsen for
instruktionen i folkedansens gåder.
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Medlemstallet og kontingenter:
Vi fik i løbet af året en netto medlemstilgang på 20 aktivitetsmedlemmer.
Med udgangen af 2018 var vi i alt 899 medlemmer mod 879 ved udgangen af
2017.
Antallet af personlige medlemmer er opgjort til 754 medlemmer p.t.
På den økonomiske front nedsatte vi i 2017 generelt medlemskontingentet
med ca. 15 % svarende til ca. 120.000,- kr.
Det medførte, at vi lavede en mere stram styring af betaling af
medlemskontingenterne.
Regnskabet 2018 giver ikke anledning til at justere på kontingenterne for 2019.
Reglen er nu, at nye medlemmer tilbydes 1 prøvetime. Herefter skal der
betales.
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Stævner
I årets løb afholdt Krolfholdet, Krocketholdet og Stavgangsholdet stævner for
andre klubber.
Krolfholdet afholdt bl.a. et ”krolftræf” den 21. juni og Dai-Regionsmesterskab
den 4. september 2017 i regnvejr. Begge arrangementer med fuldt hus.
Senior Idræts Krolfhold tog Regionsmesterskabet hjem og Albertslund Posten
skrev en god artikel om arrangementet. Tillykke med Regionsmesterskabet
2018.
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Cykeltransport til Krolf (mandag og torsdag)
Da der er situationer, hvor medlemmer ikke mere har mulighed for at blive
transporteret/eller ikke selv har muligheder kontaktede foreningen Cykling
uden alder.
John Lindblad Christensen var straks med på ideen og tilbød/byder transport til
Krolf for et medlem.

John siger, at der godt må reklameres for muligheden i Senior Idræt. Det er
hermed gjort 
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Krocketholdet afholdt flere ”kom og vær med” arrangementer og den 15. maj
2018 afholdtes 15 års jubilæumsstævne. Det er et stort arbejde, der lægges
for dagen med ca. 70 deltagere fra krocket klubberne. Der skal stilles baner op
og dagen skal tilrettelægges. Vejret viste sig fra sin gode side og
arrangementet forløb til alles tilfredshed.
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Krocketvognen
Krocketholdet er helt afhængig af vognen,
der skulle hentes og bringes tilbage til vores
container. Den er efterhånden blevet så
tung og holdet har ikke helt de samme
kræfter som tidligere. Der er hårdt arbejde
at trække vognen.
Derfor besluttede holdet at vognen fremover
om sommeren skal stå ved vores krocket
areal på stadion og om vinteren i nærheden
af arealet, vi er henvist til.
Så gik de handsomme mænd i gang med at bygge et skur til vognen 
Tak til AIF’s kricket afdeling og Stadion for samarbejdet.
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Stavgang
Stavgangholdet holdt den 5. juni ”sit årlige Vestskovstræf” i samarbejde med
Københavns Firmasport (der gav 3.000,- kr. i tilskud). Der var ca. 120 deltagere
til arrangementet
Igen et stort og meget flot arrangement i dejligt vejr.
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Senior Idræt som cykelkontrollører ved skolernes årlige cykel prøver.
En række af Senior Idræts medlemmer meldte sig som kontrollører ved skolernes
cykelprøver den 21. juni 2018. Vi har igen i år tilbudt at stille op. Det er Lissie
Koefoed, der står for vores deltagelse.

Samarbejdet I AIF
Senior Idræt er en afdeling under AIF, der har i alt 9 afdelinger. Samarbejdet
drejer sig bl. a. om klubhuset og forholdene i det hele taget for AIF.
Samarbejdet foregår primært i AIF’ hovedbestyrelse, der består af formændene
for afdelingerne og Hovedafdelingen, der med formand, næstformand og
kasserer varetager ”det daglige”.
AIF har bl.a. udtalt sig om behovet for udvidelsen af stadion med den 3. hal og
belysning af parkeringspladsen. Det sidste er nu en realitet 
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-----2. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i årets løb holdt i alt 14 bestyrelsesmøder - i princippet en
gang om måneden.
Bestyrelsen holder jævnligt møder for at kunne følge med i, hvordan tingene
udvikler sig i de mange aktiviteter, der foregår på Stadion, i Toftekærhallen, i
Hyldagerhallen, på Bowlingcentret i Diget og i Albertslund Svøm- og Fitness.
Der har været meget for bestyrelsen at tage sig til i årets løb. Sikre haltider,
instruktører og holdledere for alle holdene og meget andet.
På bestyrelsesmødet primo november
besluttede bestyrelsen, at suppleanterne
kunne deltage i bestyrelsens møder og dermed
løbende kunne følge med i arbejdet.
Så velkommen til bestyrelsens arbejde til Lone
Christensen og Jørgen Kruse

Det kom som et lyn fra en helt klar himmel, at vores kasserer siden marts 2016
Lars Østenfjeld pludselig blev alvorligt syg i slutningen af november. Sygdommen
tvang Lars til i begyndelsen af december at meddele, at han med øjeblikkelig
virkning måtte sige fra med kassererarbejdet.
Det var helt forståeligt, at Lars traf denne beslutning.
Foreningen ønsker for Lars og Hanne, at Lars snarest
får det bedre.
-------------------Foreningen skulle jo køre videre med
kontingentbetaling, leje af bowlingbaner, betaling for
vandgymnastik, proppenge, lønudbetaling til
instruktørerne med meget videre.
Derfor holdt bestyrelsen i december/januar 3 ekstraordinære bestyrelsesmøder
for at håndtere situationen.
Der var ikke klarhed over, hvorvidt vi ville være i stand til at lave et regnskab for
2018 endsige budget for 2019.
Et af de største problemer var lønudbetaling med tilbageholdelse af kildeskat,
am-bidrag og feriepenge. Her er Skat meget restriktive og selv i vores situation
medfører forsinkelser bøde fra skat.
Det korte af det lange var, at vi betalte ”enhver sit” (også skattevæsenet).
Samtidigt meddelte Lone Christensen, at hun i situationen gerne på
generalforsamlingen ville kandidere til kassererposten. Stor tak til Lone.
13

Det betød, at Lone og Jørn kunne ”køre parløb” med hensyn til kassererposten og
at vi forventer at kunne forelægge et revideret regnskab 2018 og budget 2019 på
generalforsamlingen.
Det er endvidere aftalt, at Bent Rasmussen varetager indkøbene af kaffe, m.v. til
toftekærhallen og frem til generalforsamlingen Lars Østenfjelds holdlederjob for
T1 og T”.
Omkring slutningen af marts overtager Jørgen Kruse holdlederfunktionen for T1
og T2.
3. Holdlederne
Holdlederne for vores 17 aktiviteter er meget engagerede i deres respektive
hold og udgør en helt uvurderlig del af den samlede ledelse af foreningen.
Deres tilgang og engagement for det enkelte hold - uge ud og uge ind - er den
helt væsentlige grundpille i foreningens succes.
Der skal lyde en KÆMPE tak fra os alle for den store indsats holdlederne har
ydet i 2017.
Som en påskønnelse for holdledernes indsats fik de i lighed
med sidste år i december på bopælen en julehilsen med en
personlig tak fra bestyrelsen og en vingave fra foreningen.
Bestyrelsen og holdlederne har holdt 1 fællesmøde i 2018.
På mødet drøfter vi, hvad der rører sig i foreningen og finder
løsninger på eventuelle opgaver. Holdlederne udgør en integreret del af
ledelsen af AIF Senior Idræt.
Bl.a. derfor er møderne vigtige for at sikre, at bestyrelsen og holdlederne er
overens om måden foreningen drives på, og hvilke værdier vi sætter højest.
På holdledermødet i januar 2019 meddelte Aase og
Flemming Pedersen, at de nu efter 15 år som
holdledere for Line Dance ønsker at stoppe ved
udgangen af forårssæsonen. Det er forståeligt og
stor tak til Aase og Flemming for den store indsats
gennem de 15 år.

Tove Wismann tilbød til alles tilfredshed at overtage
holdlederjobbet for Line Dance fra september 2019.

Det aftaltes endvidere på holdledermødet, at hver af holdlederne træffer aftale
med en eller flere på et givent hold om at afløse holdlederen i tilfælde af
forfald.
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Holdledermøderne fortsættes i 2019.

I vedlagte bilag kan du se, hvilke hold vi har, hvad der sker på holdene, og
hvem der leder, og hvem der instruerer dem.
4. Instruktørerne
Foreningen har en gruppe af højt kvalificerede instruktører, der på fantastisk
vis udgør en integreret del af foreningen.
Deres tilgang og engagement hver uge er væsentlig for foreningen.
Instruktørerne fik også overrakt en julehilsen med en vingave fra bestyrelsen i
december måned.
Bestyrelsen og instruktørerne har også nær kontakt i dagligdagen og der blev
afholdt et møde mellem bestyrelsen og instruktørerne i 2017.
I 2018 sigtes der også på at holde et møde mellem bestyrelsen og instruktørerne.
5. Brochure
Brochuren over aktiviteterne er løbende justeret og optrykt, så den altid er
aktuel.
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Den giver en samlet beskrivelse af aktiviteterne, priser, billeder at holdledere,
instruktører og bestyrelsen samt oplyser om foreningens konto for netbankindbetalinger.
Når forårssæsonen slutter vil der være en ny og opdateret udgave af
brochuren klar, som udleveres til medlemmerne, så man kan gøre sig klar til
de ønskede aktiviteter, når vi starter igen i september 2019.
6. Information til medlemmerne
Bestyrelsen søger løbende at holde holdlederne orienteret om relevante forhold i relation til de enkelte hold.
Sigtet hermed er, at holdlederen er orienteret og i fornødent omfang videreorienterer til holdet.
Foreningens helt centrale kilde til medlemsinformation er endvidere foreningens altid opdaterede hjemmeside.
Stor tak til Leif Sørstrøm, der er vores webmaster.

Hertil kommer opslagstavlerne på Stadion, i Toftekærhallen og i Klubhuset.
Endelig udgør brochuren en væsentlig informationskilde.
Foreningen orienterer også gennem facebook (for dem, der er interesserede
heri).
7. PR aktiviteter
Det er vigtigt, at vi kommer bredt ud om Senior Idræts aktiviteter, så vi løbende kan få en tilgang af ”nye 60+’ere”, der kan have fornøjelse af vore tilbud.
Albertslund Posten og 60+ omtaler jævnligt Senior Idræt.

60+ annonce i 2017
Sigtet er at orientere eventuelle interesserede om foreningens eksistens og
målsætninger.
PR- aktiviteterne omfatter naturligvis også hjemmesiden. Hertil kommer de
nævnte orienteringer på facebooksiden og reklamer på byens informationsskærme.
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Det viser sig, at det bærer frugt. Vi kan nu mærke en tilgang på rigtig
mange af holdene af yngre seniorer fra 50’erne 
8. Møder med Stadions ledelse
Der holdes jævnligt møder med stadions ledelse, hvor konkrete
problemstillinger drøftes og søges løst.
Senior Idræt vil i den forbindelse udtrykke en stor tak til Stadions ledelse og
det samlede personale for deres altid positive tilgang til tingene.
Også for udendørsaktiviteterne er der altid lydhørhed for ønsker fra vores
side.
9. Vandgymnastik
Flere års anstrengelser med at få
tilskud fra kommunen lykkedes i
året.
Der er oprettet en pulje, der sigter
på netop denne type aktivitet for
medlemmer, der er over 65 år.
Vi søgte og Kulturudvalget bevilgede
for 2018 15.000,- kr. til denne
aktivitet 
Det betød, at kontingentet for 2019
blev nedsat med 15.000,- kr.: 50 =
300 kr.
Det vil sige 150,- kr. pr. halvår.
Senior Idræt agter naturligvis at søge om 15.000,- kr. for næste år.

Bestyrelsen 28. februar 2019
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Organisering

Bestyrelsen 2018
Formand

Jørn
Jensby

Kasserer

Lars
Østenfjeld

Bilag til Beretningen 2018

Bestyrelsesmedlemmer

Lissie
Koefoed

Bent
Bjarne Rubner Andersen
Rasmussen

Suppleanter 2018

Jørgen Kruse

Lone Christensen

Revisorer 2018

Kaj Nielsen

Jørgen Arnull
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Holdledere og instruktører
Bootcamp – 28 medlemmer

En målrettet træningsform, når det handler om at komme i form på kort tid. Med en god
og effektiv blanding af kondition og styrketræning, trænes der på en sjov og anderledes
måde med enkle øvelser. Træningen opbygger din styrke og udholdenhed. Du bestemmer selv, hvor meget du vil gi´ dig selv under træningen.

Holdleder

Lissie Koefoed

Instruktør

Jette Håkansson

Bowling 1 & 2 – 61 medlemmer i 2016 – 59 medlemmer.

Der er plads til såvel de øvede som mindre erfarne bowlere. Vi er max. 3 spillere på hver
bane i hele sæsonen. En aktivitet, hvor man også konkurrerer med sig selv. Den ‘tredje
halvleg’ giver mulighed for en fin afslutning på dagens indsats.

Holdledere

Bowling 1
Jette Mathiesen

Bowling 2
Klaus Rysz
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Bowls – 18 medlemmer

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle skævt vægtede og lidt asymmetriske ca. 10 cm
Bowls kugler udenom en centerblok nærmest til en noget mindre hvid eller gul kugle,
kaldet Jack. Spillet er udfordrende og spilles på et tæppe på 13x2 meter med ens
markeringer i begge ender, så der spilles frem og tilbage.

Holdleder

Lissie Koefoed

Cykelture – 30-40 medlemmer

I månederne juni, juli og august arrangeres der guidede cykelture i Vestskoven og omegn.
Alle ture er tilrettelagte med ophold for forfriskninger og/eller besøg. En turplan udarbejdes i god tid og kan udleveres til interesserede medlemmer.
Kun for medlemmer af AIF Senior Idræt.

Holdledere

Inger Kristensen

Bent Rasmussen

Lars Østenfjeld
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Gymnastik

Seniorgymnastikken henvender sig til alle, der ønsker en bedre fysik og et godt velvære.
Gymnastikken foregår til varieret musik, der støtter bevægelsernes kvalitet og rytme.
Træningen består af opvarmning samt styrke– og balanceøvelser. Vi kommer hele kroppen igennem. En fornyelse i undervisningsprogrammerne gør det udfordrende og motiverende at deltage. Vi slutter med afspænding én gang hver måned.
Efter 1 time fortsættes, efter eget valg, med forskellige boldlege som volleyball, boccia/
soft petanque, badminton og minitennis.

Toftekærhallen onsdag og torsdag
156 medlemmer
Holdledere

Instruktør

Lars Østenfjeld
T1 og T2

Astrid Kvindebjerg
T og T2

Kjeld Christensen
T4

Inge Vibeke Johansen
T4

Holdleder

Gymnastik-Stadion
178 medlemmer

Instruktør

Holdleder

Instruktør

Bjarne Rubner Andersen
S1 og S2

Vivi Kristensen
S1 og S2
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Gymnastik – Lidt mere krævende
18 medlemmer
Stiller du større krav til mere fysisk krævende gymnastik end vore normale senior idræts
gymnastikholdhold, er T3 måske noget for dig? Dette hold er for seniorer, hvor tempo,
fysiske udfordringer og godt humør har betydning. Efter opvarmning får vi pulsen op. Vi
styrketræner med lange brede elastikker. Gulvøvelser med energi giver stærke mave–, ryg
– og bækkenbundsmuskler. Vi slutter med strækøvelser.
Efter 1 time fortsættes, efter eget valg, med forskellige boldlege som volleyball, boccia/
soft petanque, badminton og minitennis.

Let gymnastik - 18 medlemmer
Et mindre hold, hvor der tages hensyn til fysiske begrænsninger. Træningen består af
enkle øvelser, der forbedrer bevægeligheden i kroppen og giver en bedre kropsholdning.
Vi kommer hele kroppen igennem med fokus på alle muskler og led. Vi slutter med
udstrækning og afspænding én gang hver måned.

Holdleder

Instruktører

Tove Wismann
LG1+ T3

Astrid Kvindebjerg
LG1+ T3

Krocket – 38 medlemmer

En moderne og anderledes form for krocket, der spilles med 2 makkerpar pr. bane, der er
20x30 meter. Køllen, som har et kort skaft, må kun spilles med én hånd. Et spændende
spil som også udfordrer den taktiske forståelse – og som mange kan få glæde af. En helårssport, der spilles på cricketbanen på Stadion.

Holdledere

Ib Berg

Inger Westermann
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Krolf – 44 medlemmer

Krolf er halvt golf og halvt krocket og spilles med ‘normale’ krocketkøller og – kugler. Vi
har 3 baner. Hver bane består af 12 huller med en afstand fra teested/startsted til
green/hul på min. 5 meter og max. 30 meter. Princippet er, at man skal få kuglen i hul på
færrest mulige slag.

Holdleder

Helge Eilersen

Line dance Toftekærhallen
32 medlemmer

En populær danseform, hvor man danser enkeltvis i
rækker og formationer.
Dansen giver en dejlig energi og livsglæde med god
motion og ledsagende glad musik.

Holdledere

Instruktør

l
Aase og Flemming Pedersen

Hanne Jensen
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Petanque – 26 medlemmer

På Petanque-banerne på Stadion spilles med de rigtige stålkugler med hold af ca. 8
spillere på hver bane. Et morsomt socialt spil, der spilles i sommersæsonen.

Holdleder

Kim Mikkelsen

Rygtræning - 43 medlemmer
Har du begyndende problemer med ryggen eller knæ og hofter? Har du en svag ryg, kan
du styrke denne med en målrettet træning.
Træningen og undervisningen vil give deltagerne en øget kropsforståelse og en mulighed
for at reagere på de signaler kroppen giver, når den belastes.

Holdleder

Instruktør

Bent Rasmussen

Hanne Jensen

Senior Volley Stadion - 16 medlemmer

En aktivitet for de bold-glade seniorer. Fokus er på selve spillet, hvor det gælder om i et
samarbejde, efter max. 3 berøringer, at få bolden over det høje net og ned på modstandernes banehalvdel – uden at gribe eller kaste bolden.
Alle kan være med, for bold, bane og regler tilpasses deltagernes forskellige forudsætninger.
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Holdleder

Ellen Jensen

Stavgang –

95 medlemmer

Stavgang styrker bryst –, skulder– og rygmuskulaturen og opløser muskelspændinger i
skulder og nakke. En helårsaktivitet, hvor vi går i naturskønne områder i hold på kortere
og længere ture, afhængigt af ønske og form – alle med egen turleder og instruktør.
Kvalitetsstave, tilpasset din højde og med den rigtige indstillelige handske, kan købes i
klubben.

Holdledere

Kai Nielsen

Bent Rasmussen

Tai Chi & Qi Gong –

21 medlemmer

Denne ældgamle kinesiske motionsform er i dag en anerkendt idræt på vore breddegrader.
Træningen består af en harmonisk kombination af chi-gymnastik, taoistiske øvelser og
langsomme rolige bevægelser, som kan udføres af alle til stor glæde med øget fysisk og
psykisk velvære til følge.
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Holdledere

Instruktører

Hanne Wagner og Inge-Lise Nørklit

Charlotte og Bill Gross

Vandgymnastik – 50 medlemmer

Gymnastik i 30 minutter i 27 grader varmt vand med efterfølgende afslapning i det 33
grader varme varmt-vandbassin eller i saunaen.
Øvelserne gennemføres på lavt vand med opvarmning, styrketræning og konditionstræning – alt sammen til god musik og med forskellige rekvisitter.

Holdleder

Jørgen Arnull

Yoga – 61 medlemmer

Yoga er forebyggende og styrker muskler og led, især kernemuskulaturen bliver stærk og
smidig. Det giver dig blandt andet en sund kropsholdning, rank ryg og en bedre balance.
Åndedrætsøvelserne giver dig en god vejrtrækning og beroliger nervesystemet, hvilket
virker afstressende og forbedrer din nattesøvn.

Holdleder

Instruktør

Lise Mattisson

Lotte Barrett Thomsen
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