
KALDER drenge og piger i 5, 6 og 7 klasse. Synes du også, at det er ved at være for KEDELIGT 
at sidde hjemme? Og er du også ved at gå amok over, at dine forældre konstant slæber dig med på en gåtur, fordi de 
ikke kan komme på andet! Og savner du også at se dine venner og klassekammerater? 
 
Så læs herJ 
 
Gymnastikforeningen starter nemlig et hold op for 5, 6 og 7 klasse.  
 

Holdet kommer til at hedde Aktiv-Junior. Træningen vil foregå på Skærbæk Skole tirsdag fra kl. 16.45 – 17.45. 
 
Det bliver en time med forskellige aktiviteter og lege, hvor det sociale også vægtes højt. Vi har ingen ambitioner om, 

at du skal kunne en masse og være i super god form, men vi kræver, at du er MOTIVERET for at lave, det som 
vi instruktører har planlagt. 
 
Aktiviteterne vil være meget forskellige. Og afhænger selvfølgelig af antal tilmeldte. Nedenfor kan du se, hvad der kan 
vente dig: 
 

• Opvarmning til musik 
• Fangelege, stafetter  
• Hockey, Stikbold, Høvdingebold, Rundbold 
• Cross-agtig træning (hvor alle kan være med) 
• Orienteringsløb 
• Og hvad vi nu kan finde på… Vi er også modtagelige overfor ønsker fra jer. 

 
COVID-19 
Det er vigtigt, at vi passer godt på hinanden, derfor overholder vi selvfølgelig de anbefalinger og retningslinjer, der gør 
sig gældende i forhold til Covid-19. 

• Maks 25 personer i en gruppe. 
• God afstand til hinanden. 
• Vi bruger håndsprit før, under og efter træning. 
• Vi rengør de rekvisitter, som vi benytter. 
• Hvis man føler, sig utilpas og har symptomer må man ikke komme til træning. 

 
NB! 
Dette hold henvender som udgangspunkt til de børn, som ikke har andre tilbud, da vi i denne særlige tid gerne vil have 
så mange børn i gang som muligt.  
 
Instruktører 
Instruktører:  Bettina Michael og Mette Pyrdol 
Hjælpeinstruktører:  Kristian Meldgaard m.fl. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Mette Pyrdol: pyrdol@hotmail.com / mobil 23968860 
 
Tilmelding 

• Du tilmelder dig på TSIF Gymnastiks hjemmeside under sommergymnastik - https://tsifgymnastik.dk.  
• Pris for at deltage på holdet er kr. 100,-  
• Første træning er tirsdag d. 16. marts og sidste træning er tirsdag d. 22. juni. 

Link til tilmelding: 
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=2198&gruppe=575628&skjul_
nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0&sprog=da 
 


