
 

 

 

Gymnastikholdet T3 med lidt mere fysisk krævende udfordringer er tilbage! 

Vi starter igen den 7. januar 2015 hver onsdag fra kl. 13.30 – 15.00 i Toftekærhallen 

Gymnastikken er en time og den efterfølgende ½ time kan benyttes til badminton, minitennis 
eller Soft Petanque – hvis du har lyst og kan finde en partner  

En erfaren instruktør, Astrid Kvindebjerg, der i mange har undervist voksenhold i               
AIF´s gymnastikafdeling, er vor nye T3 instruktør! 

Programmet er 

for de, der ønsker mere udfordring i gymnastikken. Vi starter timen med at varme 
kroppens muskler og led op. Vi øger efterhånden tempoet og ender med at få pulsen 
godt op med små hop og let løb. Vi skal arbejde med bevægelighed, hvor leddene 
bliver bevæget rundt i alle positioner, så sener og muskler omkring leddene bliver 

strakt.  

Vi skal arbejde med balance og koordination, som også er vigtige at træne for at 
kunne bruge vores muskler i hverdagen. 

Vi skal træne med den lange elastik, som styrker muskler og led og med bækkenbunden i fokus 
Vi får styrket de muskler, der giver en god kropsholdning og et solidt fundament for vore 

bevægelser. 

 

Vi skal også ned på gulvet og træne mave og ryg. Vi kommer 
til at arbejde så sveden springer frem. 

Vi slutter med at udstrække de muskelgrupper, som typisk 
bliver stramme hos de fleste af os. 

Øvelserne vil variere mere eller mindre fra gang til gang, men programmet vil altid indeholde 
opvarmning - puls - bevægelighed - styrke - udstræk 

Der er godt humør og god musik til hele timen! 

Har du lyst til at være med igen så giv venligst Jørn Jensby besked på 2081 2851 eller på 
mail: jensby-korsholm@webspeed.dk inden den 19. december! 

Har du ikke tidligere ” gået på dette hold ” men har lyst til at prøve, så meld dig – du kan 
altid vende tilbage til dit nuværende hold, hvis det er for hårdt! 

 


