
Pris: 

Prisen er 150,- som dækker alle ak�viteter, morgenkaffe/brød, 1 vand og en læk-

ker frokost buffet. Egne drikkevarer må ikke medbringes i hallen. 

Tilmelding og betaling: 

Alle er velkomne �l at være med, og hvis du er med i en forening, opfordrer vi for-

eningerne �l at finde en kontaktperson, som står for at indsamle medlemmernes 

�lmeldinger og betalinger.  

Tilmeldingerne sendes �l Ak�v Fri�d v/Bent Brund, Søvej 58, 4800 Nykøbing F. 

Mail: bbrund@gmail.com Ved spørgsmål ring tlf. 60 12 65 22. Pengene bedes 

overført �l Nordea Bank - reg. nr. 2650 konto nr. 8976-741-537, mærket 

”Seniorsportstræf”. HUSK at påføre navne på deltagerne, og antal på dem der 

indbetales for, når pengene overføres. Tilmelding kan også ske via Hjemmesiden 

www.ak�v-fri�d-nykobingf.dk   

Sidste &lmelding skal ske senest mandag den 18. april 2016.  

9.00-9.30 Registrering. 

9.30-10.00 Morgenkaffe og velkomst ved  

formanden for Folkesundhed og  

Omsorgsudvalget Bo Abilgaard. 

10.00-10.50 Selvvalgte ak&viteter. 

11.00-11.50 Selvvalgte ak&viteter. 

12.00-12.50 Selvvalgte ak&viteter. 

10.00-11.20  Bytur. 

11.30-12.50 Bytur. 

13.00-14.15 Frokost med underholdning af orkester og afslutning. 

I samarbejde med Guldborgsund Kommune byder Ak�v Fri�d Nykøbing F. 
igen velkommen �l sit årlige Seniortræf, som afvikles i og omkring Nykøbing F. 
Hallerne, mandag den 2. maj 2016. Vi har igen i år et samarbejde med Nykø-
bing F. Karatecenter, hvor 2 af de spændende ak�viteter foregår. I år kan du 
også få testet din sundhed i og med at ”Kram Bussen”, som er kommunens 
sundheds bus, er �l stede med en stand. 

Du vælger selv dine ak&viteter 2 hvis du vælger Bytur,  

3 hvis du ikke vælger Bytur.  

PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER    

Nørre Boulevard 4,4800 Nykøbing Falster. 

”KRAMbussen er fuld af sundheds inspirerende materiale, 

samt en vægt der kan måle fedt%, BMI og muskelmassen 

hos den enkelte. Derudover er der mulighed for at få en 

introduk�on �l det digitale sundhedsfremmende livss�l 

program www.guldkram.dk For rygere er det muligt at få  

lavet en kuliltemåling.  



Bowls. 

  Bowls er blevet det helt store hit som vinterak�vi   
tet. Bowls er et præcisionsspil, der kræver stor kon-
centra�on af spillerne og er derfor et rig�gt spæn-
dende spil. Prøv spillet. Der vil være grundig in-
struk�on inden der spilles. 

New Age Kurling. 
Et andet stort hit er Kurling, det spilles af 2 - 8 spillere, 
det minder meget om Curling på is og point tælles på 
samme måde, ønsker man at vinde skal der spilles 
tak�sk.  

Krolf. 
Krolf er en krydsning af kroket og golf. Udstyret er fra 
kroket med langt ska? og principperne er fra golf, da 
kuglen skal i hul på færrest mulige slag. Regelsæ@et 
bliver gennemgået og dere?er er der gode mulig-
heder for at spille.  

Stavgang. 
Stavgang er rig�g godt for hele kroppen. Prøv 
stavgang og mærk forskellen på alm. gang og stav-
gang. Går du normalt 5 km. om dagen, så kan du 
nøjes med 2.5 km ved stavgang. Der vil være ud-
dannet instruktør �l stede. 

Petanque. 
Grus under fødderne og kamp om at placere sine 
egne spillekugler tæ@est på målkuglen ”grisen”. Pe-
tanque er et fascinerende og klassisk spil, som ikke 
kræver de store fysiske udfoldelser. 

Gyms&ck 
Få en sjov og anderledes �me, hvor du vil opleve, at 
få gennemarbejdet hele kroppen, sam�dig med at 
have det sjovt med resten af "holdet" .Gyms�ck er en 
bar med 2 elas�kker sat på, der med få øvelser styr-
ker hele kroppen. Det kræver ikke at man skal løbe 
rundt, vi vil blive stående eller siddende på samme 
sted, hele �men. 

Gode historier 
med mange billeder fra Falster lige fra venderne, Han-
sestæderne, de mange dronninger på Nykøbing slot, 
svenskerne og �l sidst de mange tyske flygtninge. 

Hør Johns spændende og levende beretning om Nykø-
bing og omegnens historie. 

Vi anbefaler, at &l de fysiske ak&viteter, hvor der kan forekomme sved på panden, bl.a. i 

Karatecentret, møder man op i sportstøj. Vi har gode muligheder for omklædning.

Seniordans. 
Kom og få rørt både kroppen og lattermusklerne �l 
dans. Alle kan deltage og partner er ikke nødvendig. Vi 
danser le@e danse �l god iørefaldende musik – enkelt-
vis (Ballroom dance), på rækker (Linedance), i kreds 
og to og to med håndfatning (seniordans).  

Seniorvolley. 
Seniorvolley er en version af volleyball, hvor alle 
kan være med – uanset boldspilserfaring. Både 
kvinder og mænd kan deltage, For alle der har ha? 
holdspil som deres foretrukne sport gennem �der-
ne er seniorvolley den helt rig�ge sport. Du får 
trænet din styrke, bevægelighed, balance, og kon-
di�on. Der er instruktør �l stede. 

Redondobold. 
God og grundig opvarmning �l frisk musik. Dere?er 
gennemarbejdes kroppen ved hjælp af Redondobol-
den. Den Lille Træningsbold er et genialt redskab �l, 
at komme i form, få strammet kroppen og få en bed-
re holdning.  

Byvandring. 
I år går turen langs Tingsted å, gennem Slotsbryg-
gen, Staldgården, Vandmøllestræde og slu@er gen-
nem Haven ved Biblioteket. 

Senior X-Bike. 
Er spinning noget for dig, så prøv verdens bedste 
indendørscykler. Cyklerne er specielt konstrueret 
så de fungerer som en rig�g cykel. De@e gør, at 
denne træningsform er fantas�sk �l ældre - da 
man kan pause cyklerne, og sam�dig overvåger 
man sin puls under hele cykelturen. 

Badminton. 
Badminton har al�d været et utroligt populært spil. 
Her spiller vi double og hvis du ikke har en makker i 
forvejen, finder vi en. Vi sørger for ketcher og bolde. 

Les Lancier. 
Lær den meget populære kvadrilledans at ken-
de, så Du/I kan føre dig/jer frem alle steder.  
En livlig og meget sjov dans, der kalder de bed-
ste sider frem i dig/jer.  

Vi anbefaler, at &l de fysiske ak&viteter, hvor der kan forekomme sved på panden, bl.a. i 

Karatecentret, møder man op i sportstøj. Vi har gode muligheder for omklædning. 


