
 

Velkommen til FSI Gymnastik 2016-2017 
 

I gymnastiksalen på Fårup Skole. Start uge 37/38.  
Tilmelding og betaling sker på www.fsisport.dk 

 
Mandag 
Krudtuglerne                                          Kl. 16.15-17.15 
(børnehavebørn)  
 
 
 
 
Marisha Rifbjerg 2441 5993 
Lone Skov og Ditte Hansen 
Cecilie, Aya og Ronja 

Der bliver tumlet med små og store redskaber, på 
den måde får vi øvet motorikken. Der er plads til leg 
og sjov samtidig med. Vi arbejder med alt fra 
kolbøtter til trampolinspring og især balance og 
fortrolighed med redskaberne er i fokus.  
 
Vi tilbyder at hente børnene i børnehaven, husk at 
meddele dette i Tabulex’en i børnehaven. (dog 
ikke 1. gang) 

Puls og Styrke                                        Kl. 18.30-19.30 
 
 
 
Jane Gravesen 2180 7842 
Stine Laursen 6016 1750 
Camilla Erichsen 2447 8391                      Start uge 38 

Puls og styrke er en træningsform bestående af 
eksplosive powerøvelser, intense intervaller og 
kreativ brug af redskaber, selvfølgelig i sammenspil 
med fedt musik. Det bliver funktionel og effektiv 
træning. Ønsker du derfor større styrke, 
udholdenhed, eller for den sags skyld begge dele, så 
bør du prøve puls og styrke. 

 
Onsdag 
Spilopperne                                            Kl. 15.45-16.45 
(Piger og drenge 0. - 4. kl.)  
 
Mia Madsen 2246 4548 
Louise Hejring 
Jasmin, Maria og Freja 

Masser af redskaber og gymnastik til god musik og i 
godt humør. 

Grand Prix Mini (Team Sif)                  Kl. 17.00-18.15 
(Piger 7-8 år / årgang 2008-2009) 
 
Min. 8 gymnaster 
 
Jytte Træholt 6170 2529 
Julie og Josefine 

Vi skal bevæge os til musik, lege med 
håndredskaber og have det sjovt. Samtidig med at 
vi leger, bringes gymnastikkens elementer ind i 
legen, bl.a. i form af smidighed, styrke og 
konditionstræning. Vi arbejder med en lille rytmisk 
serie og en tøndebåndsserie, deltager i opvisninger 
og JM. 

Pilates (Begyndere/let øvede)           Kl. 18.15-19.15 
(Voksne - uanset alder og form)  
Min. 10 gymnaster 
 
Jytte Træholt 6170 2529 

Pilates er et system af styrke- og strækøvelser, som 
styrker musklerne og gør dem spændstige, giver 
bedre kropsholdning, smidighed og balance.   
Øvelserne laves liggende og siddende -og foregår 
langsomt og kontrolleret i takt med vejrtrækningen. 

Dance it                                                   Kl. 19.30-20.30 
(Fra 7. Kl.) 
 
 
Christina Erichsen 2759 4391 

For alle jer, der elsker at danse rundt hjemme i 
stuerne til højt musik! Vi kombinerer zumba og 
aerobic med en portion god energi og får en fest 
uden lige!   

http://www.fsisport.dk/


 
 
 
Torsdag 
Torsdagsholdet                                      Kl. 18.00-19.15 
(Friske voksne kvinder i alle aldre og former) 
 
 
Lene Blinksbjerg                                          Start uge 38 

Vi laver gymnastik, rytmiske sammensætninger og 
dans. Vi arbejder med puls, tempo, udholdenhed, 
smidighed, afspænding og rytmik.  
Der er garanti for sved på panden, masser af sjov og 
hyggelige sociale arrangementer. 

 
Søndag 
Mandetons                                             Kl. 10.00-11.00 
(Kun for mænd)                                      I lige uger 
 
 
 
 
 
 
 
Lene Blinksbjerg                                          Start uge 38 

Går du og døjer med lidt ondt i ryggen, skulderen, 
knæene? Eller har du bare lyst til at få arbejdet 
kroppen grundigt igennem og få forbedret din 
kondi, bevægelighed og udholdenhed? Har du lyst 
til et godt grin og en øl (du medbringer selv) i tredje 
halvleg?? Så mød op til Mandetons!! Vi træner hver 
anden søndag. Oftest i lige uger. Kom og vær med 
uanset grundform og alder. Alle kan være med, 
bare man lader kæresten/konen blive hjemme. 
Deltagerne har medindflydelse på indholdet. 

 
Crossgym i Purhushallen 
Fra uge 37 –uge 39 fredag kl. 16.30-17.30  
Fra uge 40 –uge 17 onsdag kl. 18.30-19.30  
 
 
 
 
 
Lisa Errebo  
Mona Serup 
Christina Pedersen 

Crossgym er funktionel styrke-og konditionstræning 
for hele kroppen. Det er for dig, der ønsker at 
komme i god form på den mest effektive måde. 
Crossgym er en intens time hvor vi skal have fart 
over feltet og yde det maksimale. Vi laver simple 
øvelser med egen kropsvægt men der vil også indgå 
forskellige træningsredskaber samt intervaltræning. 
Det er for alle, uanset alder, køn og fysik. Vi 
kæmper mod os selv og du vil hurtigt kunne se og 
mærke resultaterne. 

 
Vi mangler instruktør til vores Forældre/barn hold og Drengeholdet Fartbøllerne. 
Hvis dette skulle have interesse, så kontakt os på: 26 79 83 62 


