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Nyhedsbrev – september 2017 
 

 

Sommeren – eller hvad vi nu kalder det – er nu ved 

at være ovre og det er tid til at komme i gang med 

gymnastikken igen – nærmere bestemt mandag den 

11. september 2017 starter sæsonen op igen. 

 

 
 

Nye hold i foreningen 

Vi har i år flere nye tiltag på programmet til de 

voksne – se mere her: 

 

Jumping Fitness, er træning på specielt udviklede 

trampoliner og er en ny træningsform, som bl.a. 

træner balance, motorik kredsløb, koordination 

samt giver kondition og høj kalorieforbrænding. 

Træning: Mandag kl. 19.00 – 20.00 og onsdag kl. 

19.00 – 20.00 

 

TRX styrketræning, er træning i et selesystem 

hvor hele kroppen bliver trænet effektivt og 

skånsomt. Sværhedsgraden af de enkelte øvelser 

kan let gradueres og tilpasses den enkelte udøver. 

Dette hold træner i gymnastiksalen på grund af 

selerne kan hænge her. 

Træning: Mandag kl. 17.30 – 18.30 samt 18.30 – 

19.30. 

 

SMART træning, henvender sig til seniorer og er 

træning af hjernen via fysiske øvelser, som hjælper 

til at forbedre hukommelse, koncentration og 

balance. Der bruges små redskaber og bold samt 

farver. 

Træning: Onsdag kl. 15.00 – 16.00. 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer i sæsonen: 

Sæt allerede nu  i kalenderen ved disse 

datoer 

2017 
Uge 42: Efterårsferie 

28. oktober – 29. oktober: Vejstrup weekend for 

Springpigerne, De Friske Fyre, Parkour og 

Juniorholdet. 

20. – 22. november: INGEN gymnastik pga. 

kommunalvalg 

19. december: Julearrangement for børnehold. 

2018 
Uge 7: Vinterferie 

20. februar: Generalforsamling 

2. – 4. marts: Forårsopvisning i Kalundborg 

17. marts: Opvisning i Jyderup Hallen 

 

 
 

Selvom der i år er mange nye tiltag er de tidligere 

års hold bestemt ikke glemt og vi kan også i år 

tilbyde gymnastik til hele familien samlet eller hver 

for sig. Så er du til spring, rytme, dans eller noget 

helt andet så er der helt sikkert et hold der passer til 

DIG. 

Se mere på www.jyderupgymnastik.dk hvor du kan 

læse mere om de forskellige hold og også tilmelde 

dig.  

 

3 prøvegange 

Du kan afprøve holdet 3 gange, men skal stadig 

tilmelde og betale forud for opstart. Er holdet ikke 

noget for dig efter de 3 første træninger, mailer du 

navn og holdnavn til kassereren som sørger for du 

får refunderet dit kontingent eller bliver flyttet til 

andet hold. 

 

http://www.jyderupgymnastik.dk/
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Støt vores sponsorer – de støtter os 
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