Ans

IF

Gymnastik

OPSTART I

ANS IF
GYMNASTIK
2014/2015

Ans

IF

Gymnastik

Sæson

2014/2015

FORORD
I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er
instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med og træningstiderne.
Vi har fået ﬂere nye instruktører og kendte ansigter har sagt ja til at fortsætte som
instruktører. Dette betyder blandt andet at vi er stærkt rustet til at modtage et stort hold
for skolebørnene. Derudover fortsætter alle de hold som vi havde i sidste sæson.
Gymnastikholdet for kvinder i alle aldre, fortsætter ligeledes i denne sæson, og der er
plads til endnu ﬂere. Du er velkommen til at komme og være med til et par træninger,
for at prøve af om det er noget for dig.
I gymnastikafdelingen kunne vi godt bruge ﬂere gymnastikinteresserede hjælpedrenge
( i alderen 12 år og opefter) – så ta’ fat i os, hvis du kender én.
Det er særligt på holdene – Fartpiloterne og Spring/Rytme holdet, vi mangler!
Skulle du have spørgsmål eller har du lyst til at hjælpe til i øvrigt i gymnastikafdelingen,
så kontakt os endelig. Der er altid plads til frivillige kræfter.
Vi har været så heldige at få skaffet midler til at købe en stor ny luft kile, som vi kan tage

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 22. marts 2015,
hvor vi slutter sæsonen af med et brag af en gymnastikopvisning.
Gymnastikudvalget består af:

i brug ved sæsonstart. Den giver en masse nye muligheder for at indøve alle mulige seje
spring. Så den glæder vi os meget til at tage i brug.
Vi i gymnastikafdelingen glæder os rigtig meget til, vi starter op på en ny sæson igen i
uge 36, og vi håber at se mange glade gymnaster i skolehallen.
Vi ses
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Karin Munk Andersen

Rikke Sloth Mogensen

Louise Nørgaard
Kristiansen

Lotte Vad Blichfeldt
Formand
28408696
lotte.ans@gmail.com
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FORÆLDRE/BARN

HOPPELOPPERNE

1-3 år med en aktiv forælder

3-4 år helt selv - uden forældre

Mandage kl. 16.15-17.00 i Skolehallen

Tirsdage kl. 16.30-17.30 i Skolehallen

Opstart Mandag den 1. september

Opstart tirsdag den 2. september

Pris: 400 kr

Pris: 400 kr

Til forældre/barn gymnastik er der mulighed for, at tumlingen derhjemme får sig rørt

Vi skal hoppe, springe, ha’ det sjovt, slå kolbøtter, prøve grænser af og ﬂytte grænserne

og får styrket motorikken sammen med mor eller far.

en smule. Vi skal ha’ fuld fart på og blive supergode til gymnastik.

Vi skal tumle, synge, danse,hoppe og kravle både med og uden redskaber.

Vi starter fra bunden af, så alle kan være med, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at give

Vi ser frem til en sjov sæson med læring, masser af latter og fuld aktivitet.

hvert enkelt barn udfordringer og gode oplevelser med gymnastikken.
Vi glæder os til at se dig!

Instruktører:

Instruktører:
Linda

Katrine

Jeg hedder Linda og bor i Ans sammen med min mand, Torben,

Jeg hedder Katrine og bor i Iller Huse med min mand og 2

og vores to børn. Jeg arbejder som folkeskolelærer og det er gen-

børn. Som barn og på efterskolen har jeg dyrket gymnastik, og

nem mit job, at jeg har fået erfaring med gymnastikken. Jeg har

desuden har jeg gennem ﬂere år været spejderleder.

været forældre på dette hold én sæson sammen med min datter,

Min yngste skal i år være hoppeloppe, og jeg glæder mig til at

og vil i år både have min datter og søn med.

være instruktør for en dejlig ﬂok hoppelopper.

Vivian

Anja

Jeg hedder Vivian og bor i Iller med min mand Henrik og to børn,

Jeg hedder Anja og bor i Iller med min mand og 3 børn.

og arbejder som sekretær på Viborg katedralskole. Jeg har gået til

Jeg har selv som barn og ung dyrket gymnastik på

redskabsgymnastik og spring som barn og ung, og har deltaget to

konkurrenceplan. Jeg har de sidste 2 gymnastiksæsoner haft

sæsoner på forældre/barn holdet med min søn.

forældre/barn holdet sammen med Katrine, og glæder mig til
at prøve kræfter med hoppelopperne.
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TURBOTØSERNE

FARTPILOTERNE

Piger 5-6 år

Drenge 5-6 år

Torsdage kl. 16.45-17.45 i Skolehallen

Mandage kl. 17.00-18.00 i Skolehallen

Opstart torsdag den 4. september

Opstart mandag den 1. september

Pris: 400 kr

Pris: 400 kr

Som noget nyt, vil der denne sæson indgå både springgymnastik og dans på holdet.

På holdet skal vi lære at lave seje spring og udvikle drengenes styrke, balance og

Opvarmningsdelen vil være mindre danse sekvenser, tilpasset pigernes evner og alder.

koordination gennem leg, bevægelse til musik og små springøvelser: Fx håndstand, tram-

Der vil desuden blive arbejdet med salto på trampolin, samt videre udvikling af vejrmøller

polinspring, kolbøtter og saltomortaler. Kort sagt: Sjov drengegymnastik med fart på.

til kommende kraft spring. Pigernes balance og kondition vil også blive udfordret.
Og ikke mindst – skal vi have det sjovt! Vel mødt Turbotøser – vi glæder os til at se jer

Instruktører:

Instruktører:
Margit

Mette

Jeg hedder Margit og bor i Sahl med min mand og tre børn og

Jeg hedder Mette og bor i Grønbæk med min mand og to drenge.

arbejder som dagplejemor.

Jeg har lavet både spring og rytmegymnastik som barn og ung.

Tidligere har jeg været forældre/barn instruktører.

Sidste år havde jeg også Fartpiloterne

Har været puslinge instruktører i 2 sæsoner, og i forrige sæson for

og jeg har tidligere været forældrehjælper.

Turbotøser
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Tabita

Anders

Jeg hedder Tabita og bor ved Ans med min mand og to børn

Jeg hedder Anders og bor i Ans med min kone og tre døtre.

og arbejder i Botex Bjerringbro.

Jeg har dyrket spring/rytme-gymnastik det meste af min barndom

Tidligere har jeg været svømme-instruktør.

og ungdom. Jeg har tidligere trænet børnehold i Ans IF i 4 sæsoner

Har været puslinge instruktører i 2 sæsoner og i forrige sæson

og før da i Højbjerg GF ved Århus.

for Turbotøser

Sidste år havde jeg også Fartpiloterne.
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SPRING/RYTMEHOLDET
1.-5. klasse

Mette
Jeg hedder Mette og bor på en gård mellem Sahl og Bjerringbro

Tirsdage kl. 17.30-19.00 i Skolehallen

sammen med min mand og vores to drenge. Jeg har selv gået til

Opstart Tirsdag den 2. september

gymnastik i mange år. Tidligere har jeg været insktrutør på for-

Pris: 400 kr

skellige hold såsom; spring-rytme, aerobic, 8. -10. klasses piger
samt Hip-Hop. Sidste sæson var jeg forælderhjælper på holdet

På spring/rytmeholdet skal vi lave små rytmeserier til musik, danse Hip Hop,

Fartpiloterne.

lege og springe. I rytmeserierne udfordrer vi balancen, konditionen og koordinationen.

Henrik

Hele kroppen skal bevæges og styrkes, så vi kan lave seje spring på både måtte og
trampolin. Du vil komme til at øve dig i at kunne lave håndstand, vejrmølle, araberspring,
ﬂik-ﬂak, kraftspring, overslag og salto.
Glæd dig til at gå på et hold med højt tempo, sjov og masser af bevægelse.

Jeg hedder Henrik og bor i Ans med min kone og to børn. Jeg har
dyrket spring/rytme-gymnastik siden jeg var 10 år og har deltaget i
konkurrencer, jeg har været med til vinde Danmarks-mesterskaber
og Europamesterskaber. Jeg har tidligere trænet hold i Ans IF og
har før det trænet spring/rytme hold i Ringsted IF og været træner

Instruktører:

for Sorø Amts Repræsentations Hold.
Tina
Jeg hedder Tina og bor i Ans med min mand og to børn. Jeg har
tidligere i ﬂere år været gymnastikinstruktør for både puslinge-,
børne-, og juniorhold. Som barn/ung har jeg gået til såvel
spring som rytmegymnastik. For mig bidrager gymnastikken til
et vigtigt fællesskab, en sund livsstil og godt humør.
Hallbjørg
Jeg hedder Hallbjørg og er 18 år. Jeg kommer oprindeligt fra
Færøerne men bor nu i Iller. Jeg har tidligere gået til spring,
rytme, grand prix og redskabs gymnastik gennem 10 år. Jeg
var hjælpetræner for Badutspringerne sidste sæson.
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GLAD GYMNASTIK FOR FRISKE KVINDER
Friske kvinder i alle aldre

Torsdage kl. 19.00-20.00 i Skolehallen
Opstart torsdag den 4. september
Pris: 500 kr
Har du lyst til sjov gymnastik hvor der bliver arbejdet med hele kroppen - lavet styrke og
kredsløbstræning, så er dette holdet for dig.
Timerne kommer blandt andet til at bestå af en grundig opvarmning, styrke og kredsløbstræning, udstrækning og balance. Der vil blive fokuseret på både de store muskelgrupper
og de små muskler, og der vil være høj aktivitet og sved på panden. Der vil ofte være
stationstræning så alle deltagere uanset alder og niveau kan udfolde sig på bedste vis,
og få det bedste ud af træningen.

Instruktører:
Janne
Mit navn er Janne. Jeg har næsten altid lavet gymnastik - som barn
og ung var det rytmisk gymnastik på opvisningshold. Siden har jeg
været igennem hele bølgen med Jane-Fonda aerobic - Mave-ballelår - hold, motionshold med opvisning, pilates osv. Jeg har tidligere
haft forskellige børnehold samt en tre år med voksenhold.
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TILMELDING
Tilmelding og betaling sker på Ans IF’s hjemmeside,
og det skal man gøre senest 3. gang man træner.
Gå ind på www.ansif.dk
Vælg gymnastik,
Vælg tilmelding,
Vælg hold
Derefter udfyld med dit BARNs navn og fødselsdag osv.
Udfyld mailadresse, da det så er muligt for instruktører
at sende et brev til alle forældre pr. mail i stedet for
at uddele det på holdene.

Jer der er oprettet i systemet må gerne lige kontrollere
at alle oplysninger som mail adresse og tlf. nr.
er opdaterede og korrekte
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