Sæson 2020 – 2021
Rgym.dk

1

I Rødding Gymnastikforening elsker vi efteråret og vinteren—tid til gymnastik,
sved, sjov og aktivitet. Vi kan med stolthed præsentere vores program til en sæson
sprængfyldt med energi.

Vigtig information:
•
•
•
•
•
•

Alle hold starter i uge 37 (enkelte anden uge—se holdbeskrivelserne)
Lokal gymnastikopvisning er som altid første lørdag i marts
lørdag d. 6. marts 2021
Medmindre andet er oplyst, holder alle vores gymnastikhold ferie i skolernes
ferier
Årsmøde i Rødding Gymnastikforening er torsdag d. 11. februar 2021
Er du en familie med træghed i økonomien—kontakt os, da vi har mulighed
for at søge støtte
Følg med på:
Hjemmeside: www.rgym.dk
Facebook side: Rødding Gymnastikforening - Vi bruger det aktivt.

Kontingentbetaling – Sker på vores hjemmeside: www.rgym.dk
•
•

De første 3 gange er prøvegange, herefter forventes kontingentbetaling
Alle kontingenter skal være betalt inden d. 1. november 2020. Herefter vil
kontingenterne stige med 100 kr.

Dragter er flotte - men koster
•
•
•

Derfor må der forventes, at der KAN forekomme egenbetaling på dragter.
Foreningen betaler de første 100 kr.
Alle opvisningshold bestiller dragter inden d. 1. november 2020. Hvis man
vælger at stoppe gymnastiktræningen efter dragten er bestilt, skal dragten
betales alligevel.

Vi er meget opmærksomme på de nyeste anbefalinger vedr. COVID-19. Vi tager
vores forholdsregler ved at spritte af, vaske hænder samt holde mere afstand. Vi
samarbejder med DGI, som er vores sparringspartnere, også på dette område.
Kontakt kontaktpersonen, hvis I har spørgsmål til dette.
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Rødding Gymnastikforenings bestyrelse:
Formand
Anita Møbjerg Hansen
Tlf. 6175 8821
Mail: okslund@gmail.com

Næstformand
Berit Gejl Nielsen
Tlf. 2078 2032
Mail: sdrtingvej@outlook.dk

Sekretær
Anni Thorøe Hjortebjerg
Tlf. 2067 3778
Mail: anni.hjortebjerg@gmail.com

Kasserer
Vibecke Reese Moss
Tlf. 2178 2529
Mail: vibecke@rnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Mette Gejl
Tlf. 2498 3433
Mail: mette@gejlsminde.dk

Bestyrelsesmedlem
Sanne Dahl Jensen
Tlf. 2843 7385
Mail: sanne_dahl_jensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Janni Høivang Kragh
Tlf. 2616 2496
Mail: janni-kragh96@hotmail.com
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Vi har i Rødding Gymnastikforening 10 budskaber/regler
1.

Gå til gymnastik, når du er til gymnastik.

2.

Lyt efter når instruktøren giver besked.

3.

Vær en god kammerat og hjælp hinanden under træningen.

4.

Ingen strømpesokker – hav bare tæer eller gymnastiksko på.

5.

Sæt langt hår op og lad smykkerne blive derhjemme.

6.

Drikkepauser er kun når instruktøren siger det – og det foregår væk fra
træningsgulvet. Særligt ved spring!

7.

Hav tøj på der sidder fast – også når du har hovedet ned af.

8.

Ingen løb/gang på tværs af tilløbsbanen. Tilbageturen efter spring foregår
på gulvet og ikke på ”springbanen”!

9.

Der må ikke leges eller springes på redskaber, når der er pauser.

10. Ingen rotationsspring uden modtagning! I fri leg må du kun springe de
spring, du kan uden med modtagning – spørg din træner, hvis du laver et
spring, du er usikker på.
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OVERSIGT
MANDAG
Kl. 16.00 – 16.45
Kl. 16.00 – 17.00
Kl. 16.00 – 17.15
Kl. 16.45 – 17.30
Kl. 18.30 – 19.30
Kl. 18.30 – 20.15

Turbodrenge, Rødding Skole, Ny sal
Tøsetons, Rødding Centret, hal 1
Girls, Rødding Centret, hal 2
Spirrevipper, Rødding Skole, Ny sal
S-form, Rødding Skole, Ny sal
Ynglingemix, Rødding Centret, hal 1

TIRSDAG
Kl. 09.30
Kl. 10.00 – 11.45
Kl. 15.30 – 16.25
Kl. 15.45 – 17.00
Kl. 16.30 – 17.25
Kl. 16.00 – 16.45
Kl. 16.30 – 17.30
Kl. 16.45 – 17.30
Kl. 17.30 – 19.15
Kl. 19.00 – 21.00
Kl. 19.30 – 20.30

Krolf, Krolfhuset bagved aktivitetscentret
Idræt om dagen, Rødding Centret, hal 1 og Svømmehal
Aqua-aerobic, Varmtvandsbassin
Big Boys, Rødding Centret, hal 1
Aqua-aerobic, varmtvandsbassin
Tumlinge, Rødding Skole, Ny sal
Boys, Rødding Centret, hal 2
Familietons, Rødding Skole, Ny sal
R-mix, Rødding Centret, hal 1
Motionsvolley, Rødding centret, hal 2
Move To Improve, Rødding Centret, hal 1

ONSDAG
Kl. 08.00 – 08.50
Kl. 09.30
Kl. 16.30 – 17.30
Kl. 17.00
Kl. 17.30 – 19.00
Kl. 18.30
Kl. 18.30 – 19.30
Kl. 19.45 – 21.00

Svømning/vandgymnastik, svømmehal
Gå Dig Glad, Den Røde Lade, Søndervang 32
Kidsvolly, Rødding Centret, hal 1
Krolf, Krolfhuset bagved aktivitetscentret
Kidsvolly og Teensvolly, Rødding Centret, hal 1
Løbetræning, Den Røde Lade, Søndervang 32
Yoga for mænd, Rødding Skole, Ny sal
Yoga voksne, Rødding Skole, Ny sal

TORSDAG
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 10.55
Kl. 11.00 – 11.55
Kl. 20.30 – 22.00

Svømning/vandgymnastik, Svømmehal
Svømning/vandgymnastik, Svømmehal
Aqua-aerobic, Varmtvandsbassin
Aqua-aerobic, Varmtvandsbassin
Boldspil, Rødding Centret, hal 2

5

Familietons
Tid: tirsdag kl. 16.45-17.30
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 475 kr.
Leder: Randi, tlf. 2217 8363 Line, tlf. 2062 6907
Kontaktperson: Janni, tlf. 2616 2496

Hej alle små akrobater
Så er det tid til at hive de voksne op af sofaen og hen i salen. Du bestemmer selv,
om du tager din mor, far, bedstefar, bedstemor, moster eller barnepige med.
Vi skal lære kroppen at kende ved at hænge på hovedet, hoppe, danse, synge,
kaste, trille, klatre og lege. De voksne skal have sved på panden, for de skal fange,
dreje, svinge, løfte og kaste med jer.
Vi glæder os til at se jer til en omgang gymnastik med fokus på motorisk
udvikling, sjov og ballade.
Mange hilsner fra Randi og Line
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Spirrevipper (små børnehavebørn, ca. 3-4 år)
Tid: mandag kl. 16.45 – 17.30
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 475 kr.
Leder: Lars, tlf. 2552 1495
Hjælpere: Caroline, Cecilie, Freja, Lærke & Gry
Kontaktperson: Berit, tlf. 2078 2032

Hej Spirrevipper
Er du er barn med masse af energi, sjov, leg og sang? Så er spirrevipperne et hold,
du skal gå på. Vi vil lege, danse, synge og øve motorik.
Har dit barn/du brug for at der er en forælder med, så kontakt instruktørerne, så
finder vi en god løsning.
De bedste hoppehilsner
Caroline, Cecilie, Freja, Lærke, Gry og Lars
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Tumlinge (større børnehavebørn, ca. 4-5 år)
Tid: tirsdag kl. 16.00 – 16.45
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 475 kr.
Leder: Jens, tlf. 2323 8322 Randi, tlf. 2217 8363
Hjælpere: Camilla, Line, Karoline & Lærke
Kontaktperson: Janni, tlf. 2616 2496

Velkommen til tumlingeholdet
På tumlingeholdet skal vi først og fremmest have det sjovt. Vi skal lege, danse,
hoppe, rulle, kravle, løbe og alt muligt indimellem. Gennem legen sniger vi små
øvelser ind, som kan danne grundlag for endnu mere gymnastik senere - eller på
havetrampolinen; måske bliver en kolbøtte til en lille salto?
Vi skal lege på gulvet med bolde, ærteposer og hulahopringe - og måske prøve lidt
yoga for børn. Vi flyver til fremmede lande og kravler, kryber og sniger os på jagt
efter de vilde dyr. Og vi skal på redskaberne og klatre op, under og over
forhindringer - og en hel masse andet. Vi glæder os til at se en masse børn!
Kærlig hilsen Camilla, Line, Karoline, Lærke, Randi og Jens
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Turbodrenge (Ældste gruppen i børnehaven)
Tid: mandag kl. 16.00 – 16.45
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 475 kr.
Leder: Berit, tlf. 2078 2032
Hjælpere: Lise, Maja, Asta & Jonas

Kalder alle turbodrenge
Wow en sæson vi skal have. Vi skal have masser af fart på, hvor vi skal tonse, lege,
springe, og måske vi også snupper en gemmeleg på redskaberne. Vi skal altså have det
MEGA sjovt med masser af sved på panden - lyder det som noget for dig?
Vi er en god håndfuld engagerede trænere, der efter dugfriske kurser står klar til at tage
imod en masse friske drenge - måske endda med krudt i.
Vi har ændret på drengegrupperne og er derfor flyttet i gymnastiksalen. Vi er nu (som
udgangspunkt) kun sammen med de ældste børnehavebørn (årgang 2015). Vores
udgangspunkt er fuld fart og masser af aktiviteter, men vi tilpasser selvfølgelig niveauet
og aktiviteterne efter, hvilke børn der kommer. Ring endelig hvis I har spørgsmål.
Hilsen OS
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Boys (0. - 1. klasse)
Tid: tirsdag kl. 16.30 – 17.30
Sted: Rødding Centret, hal 2
Pris: 475 kr.
Leder: Karina, tlf. 5152 5344 Helle, tlf. 3195 2861 Marie, tlf. 2887 3022
Hjælper: Katharina & Sigrid
Kontaktperson: Mette, tlf. 2498 3433

Hej Boys
Er I klar på en sæson Boys?
Vi skal springe, hoppe på trampolin, lege, hvor vi både træner grov- og
finmotorik. Og meget meget mere. Så ta´ fat i din kammerat, og kom til
Boys gymnastik.
Vi glæder os til at se jer. På glædeligt gensyn.
Vi starter op i hal 2 det første kvarter, hvorefter vi har hal 1 den resterende tid.

De bedste hilsner fra Instruktørerne
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Tøzetons (0. – 1. klasse)
Tid: mandag 16.00 – 17.00
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 475 kr.
Leder: Katrine, tlf. 5052 0872 Frida, tlf. 2071 7453
Clara, tlf. 4224 9444
Hjælpere: Rina (hjælpemor)
Kontaktperson: Janni, tlf. 2616 2496

Hej livlige tøzer
Er du en energisk pige, der har lyst til at have sjov med rytme og spring?
Vi skal lege, hoppe og se hvad timerne bringer. Tag din veninde i hånden og kom
og vær med!
Med venlig hilsen
Katrine, Frida, Clara og Rina

11

Big Boys (2. – 3. klasse)
Tid: tirsdag kl. 15.45 – 17.00
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 475 kr.
Leder: Mette, tlf. 2498 3433 Kim, tlf. 2486 6101
Hjælpere: Annika, Felix & Rasmus

Hej Big Boys
Så er vi klar til at give den gas i vores nye springcenter.
Vi vil lave 1000 vis af saltoer og øve nye spring. Vi vil få masser af sved på panden
samt et smil på læben.
1000 saltoer og flikflak hilsner
Rasmus, Annika, Felix, Kim og Mette

12

Girls (2. – 3. klasse)
Tid: mandag kl. 16.00 – 17.15
Sted: Rødding Centret, hal 2
Pris: 475 kr.
Leder: Karen, tlf. 2067 3778 Johanne, tlf. 2577 1221 Frederikke, tlf. 2234 4373
Kontaktperson: Berit, tlf. 2078 2032

Hey Girls
Nu er vi igen klar til en ny gymnastiksæson.
Så hvis du er klar til en masse rytme, spring og leg, så er det her hold lige noget for
dig. Så tag din veninde i hånden, kom og vær med til en super sjov sæson.
Vi glæder os til at se jer.
Vi starter op i hal 2 den første halve time, hvorefter vi har hal 1 den resterende tid.
Mange gymnastikhilsner fra
Frederikke, Johanne og Karen
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R-mix (4. – 6. klasse drenge og piger)
Tid: tirsdag kl. 17.30 – 19.15
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 500 kr.
Leder: Julie tlf. 6014 8971, Freja, Maria,
Henrik tlf. 5198 9878, Hans Ole, Morten og Christoffer
Kontaktperson: Anita, tlf. 6175 8821

R-Mix er tilbage
Er du til masser af sjov, bevægelse og sved på panden, og går i 4.-6. klasse,
så er R-Mix lige noget for dig. Holdet er både for dig, der har gået til
gymnastik før, men også for dig der gerne vil prøve noget nyt og
spændende. På R-Mix vil der være mulighed for at prøve kræfter med både
spring og rytme, og der vil være rig mulighed for at lære smarte dansetrin
og seje spring, som sidst i sæsonen vil ende ud i et fedt opvisningsprogram!
Vi håber du er klar på en super sæson, for det er vi!
Med venlig hilsen Trænerteamet
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Ynglingemix (Fra 7. klasse)
Tid: mandag kl. 18.30 – 20.15
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 500 kr.
Leder: Louise, Line, Julie, Viktor & Ingvar
Kontaktperson: Anni, tlf. 2067 3778

Hej piger og drenge
Er du til faste baller, fejesving og vilde spring? Så er ynglingemix lige noget for
dig. Ynglingemix er for alle, om du går i 7. klasse eller lige er kommet hjem fra
efterskole, her kan man aldrig blive for gammel.
Vi skal være seriøse og øve os i rytmiske bevægelser og seje spring. I skal
udfordres og have det sjovt. Er du nybegynder eller rutineret, dette hold er for alle,
der vil have det sjovt, hygge sig med nye og gamle venner - lære en masse spring
og serier. Har du lyst til at svede, hoppe, springe og danse - så kom og vær en del
af et fællesskab hvor der er plads til alle.
Du kan finde os på facebookgruppen “RYM 20/21”.
Vi ses - Viktor, Ingvar, Julie, Line & Louise.
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Move To Improve
Tid: tirsdag kl. 19.30 – 20.30
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 500 kr.
Leder: Merete, tlf. 6154 8971
Kontaktperson: Mette, tlf. 2498 3433

Ny sæson starter og vi forholder os selvfølgeligt løbende af opdaterede
retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.
KOM DERFOR TRYGT.
Holdet henvender sig til dig der:
• Nyder at bevæge dig til tidens musik
• Er klar på både styrketræning, konditionstræning og udspænding
• Ikke længes efter en afsluttende opvisning
• Vil udfordre dig selv for at komme i god form
• Er frisk på at træningen varierer af og til (eks. FysioFlow, aerobic, step,
gymnastik, Tabata)
• Ikke har noget imod at svede og grine sammen med andre
• Gerne vil træne dig til en bedre holdning, undgå/mindske ømme muskler i
skuldre/nakke og ryg
• Øge dit overskud/mindske stress gennem brug af kroppen
• Vil gå på et hold hvor pust, latter og glæde er nøgleord
Du skal selv medbringe: Liggeunderlag/træningsmåtte.
Der står håndsprit ved indgang til hallen, som vi opfordrer til du benytter inden og
efter træningen. Tak
Hold op – det bliver godt!! Vel mødt til alle.
Gode hilsner Merete
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S-Formtræning
Tid: mandag kl. 18.30 – 19.30
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 350 kr.
Leder: Bodil, tlf. 2851 7620
Kontaktperson: Vibecke, tlf. 2178 2529

S-formstræning er for alle
også for dig, som har ryg-, led- eller muskelsmerter.
Den sigter mod balance i muskelsystemet, så du opnår en god kropsholdning evt.
smertelindring og dermed øget velvære. Jo ældre vi bliver, jo vigtigere bliver det at
træne og fastholde smidighed, bevare den oprejste holdning og evnen til at bruge
kroppens naturlige bevægelsesmønstre. I denne form for gymnastik veksler vi
mellem let styrketræning og afspænding af muskulaturen i ben, baller, ryg, arme
og halsmuskulatur. Smidighed i fødderne er særlig vigtig, så det trænes hver gang.
Der bruges ikke nogen form for redskaber, kun kroppens egen vægt, og vi veksler
mellem stående og liggende øvelser. Desuden veksles der mellem rolige øvelser,
og øvelser der kan få pulsen lidt op, men der bliver taget hensyn til, hvad hver
enkel kan klare. Nogle gange vil jeg bruge et par minutter på forklaring af smerter
eller ubehag i forhold til muskler, led med mere.
Jeg glæder mig til at se jer – Bodil
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Yoga kun for mænd
Tid: onsdag kl. 18.30 – 19.30
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 450 kr.
Leder: Pia, tlf. 2486 6118
Kontaktperson: Anni, tlf. 2067 3778

Velkommen til endnu en sæson, for holdet kun for mænd.
Yoga giver styrke, balance, smidighed og udfordringer og indimellem et godt
grin.
Og mulighed for sved på panden er der også!
Glæder mig til at se såvel nye som “gamle”.
Mange hilsner Pia

Yoga for voksne
Tid: onsdag kl. 19.45 – 21.00
Sted: Rødding Skole, Ny sal
Pris: 450 kr.
Leder: Pia, tlf. 2486 6118
Kontaktperson: Anni, tlf. 2067 3778

Med udgangspunkt i Hatha yoga kommer vi omkring såvel den mere dynamiske
som den afslappende/meditative yoga.
Holdet er for alle uanset alder, køn og erfaringer med yoga. Udgangspunktet er
der, hvor den enkelte deltager er, og der er ingen krav til smidighed, styrke m.m.
Så mød op til en stund hvor vi øver os i at vende blikket indad og være i nuet.
Medbring gerne pude, tæppe og evt. egen yogamåtte.
På gensyn – Pia
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Idræt om dagen
Tid: tirsdag kl. 10.00 – 11.45
Sted: Rødding Centret, hal 1 og Svømmehal
Pris: 400 kr. indtil jul / 400 kr. efter jul
Leder: Elva, tlf. 4027 2791
Birthe, tlf. 2367 1884
Kontaktperson: Vibecke, tlf. 2178 2529

Idræt om dagen er for dig som:
• Ønsker indflydelse på hvordan din krop ældes
• Ønsker fællesskab med jævnaldrende i en kombination af aktiviteter og
samvær
Ønsker at dyrke aktiviteter, der er tilrettelagt for M/K 50+
Ønsker det skal være sjovt at deltage
Kom og vær med til at vedligeholde din krop og sjæl.
De bedste hilsner Elva og Birthe

•
•

Løbetræning 0-99 år
Tid: onsdag kl. 18.30 +
Sted: Den Røde Lade, Søndervang 32
Pris: 200 kr.
Kontaktperson: Poul, tlf. 2064 7728

Rødding løbeklub har løbetræning for alle interesserede hver onsdag året rundt.
ALLE kan være med, og man behøver ikke at have løbet før.
Mød op og instruktørerne vil hjælpe med vejledning, så det passer til netop DIG!
Følg os også på Facebook!
Kontingentet på 200 kr. dækker løbetræning indtil 31. marts 2021.
Så vær frisk og mød op.
Hilsen Poul

19

Gå dig Glad
Tid: onsdag kl. 09.30
Sted: Den Røde Lade, Søndervang 32, iført praktiske sko
Pris: 10 gange for kun 125 kr.
Leder: Mette, tlf. 2498 3433 Anita, tlf. 6175 8821

Formiddags Aktivitet i Naturen
Vil du med ud i naturen sammen med Rødding Gymnastikforening??
Så får du:
• Frisk luft og fuglefløjt
• Bedre kondition (uden løb og hop)
• Glæde og velbefindende ved at bevæge dig
• Socialt samvær
Vi starter onsdag d. 19. august kl. 09.30, går/bevæger os i ca. 1 time og slutter af
med medbragt kaffe.
Ingen er for unge eller for gamle til at bevæge sig i og for livet.
Glæder os til at se jer!!
Mette Gejl og Anita Møbjerg Hansen

Krolf
Tid: tirsdag kl. 09.30 (april til efterår)
Tid: onsdag kl. 17.00 (april til efterår)
Sted: Krolfhuset bagved aktivitetscentret
Pris: 150 kr.
Kontaktperson: Gunhild, tlf. 6170 2106
Vi er en stor gruppe, der mødes og spiller, men der er plads til flere, og
nybegyndere er også velkomne. Der er mulighed for at spille turnering.
Sidste onsdag i hver måned er der fællesspisning, hvor man medbringer mad.
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Svømning/vandgymnastik (max 50 personer pr. hold)
Tid: onsdag kl. 08.00 – 08.50 (opstart uge 33)
Tid: torsdag kl. 08.30 – 09.30 & 09.00 – 10.00 (opstart uge 33)
Sted: Rødding Centret, Svømmehal + varmtvandsbassin
Pris: 500 kr.
Leder: Anne-Grete, tlf. 2344 6044
Kontaktperson: Vibecke, tlf. 2178 2529
Så er vi igen klar til en ny gang gymnastik og svømning. Holdet er for både
kvinder og mænd, og du behøver ikke at kunne svømme for at deltage.
Vi har det sjovt alligevel. Mød op og prøv at mærke hvor dejligt det er at komme i
vandet og have det sjovt med andre i det våde element. Hilsen Anne-Grete

Aqua-aerobic (max 16 personer pr. hold)
Tid: tirsdag kl. 15.30 – 16.25 & 16.30 – 17.25
Opstart: d. 1. september - Slut d. 15. december
Sted: Rødding Centret, Varmtvandsbassin
Pris: 550 kr.
Leder: Anne-Grete, tlf. 2344 6044
Kontaktperson: Vibecke, tlf. 2178 2529
Holdet er for dig, der kan lide at bevæge/jogge i vandet og få pulsen op
indimellem (man behøver ikke kunne svømme), og vi skal selvfølgelig også have
det sjovt. Spabad til sidst. Hilsen Anne-Grete

Aqua-aerobic (max 16 personer pr. hold)
Tid: torsdag kl. 10.00 – 10.55 & 11.00 – 11.55
Opstart: d. 3. september - Slut d. 17. december
Sted: Rødding Centret, Varmtvandsbassin
Pris: 550 kr.
Leder: Lise Lotte, tlf. 2569 3318
Kontaktperson: Vibecke, tlf. 2178 2529
Kom og vær med til vandgymnastik, det er både for mænd og kvinder som vil
bruge vandet til at få alle muskler rørt. Vi bruger vandets element, der gør, at vi
kan bevæge os, selv om vi har lidt skavanker. Kom og få både pulsen op og ned. I
form at opvarmning og udstrækning. Kom også selvom du ikke kan svømme.
Der er plads til alle. Glæder mig til at se jer. Hilsen Lise Lotte Hansen
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Boldspil (voksne mænd)
Tid: torsdag kl. 20.30 – 22.00
Sted: Rødding Centret, hal 2
Pris: 500 kr.
Leder: Jens, tlf. 2323 8322
Kontaktperson: Sanne, tlf. 28437385
Har du tænkt, at det da egentligt kunne være meget sjovt at spille lidt uforpligtende
bold en gang i mellem? Måske har du tænkt, at det da egentligt er længe siden, du
spillede sådan lidt forskelligt bold? Og kan du huske dengang i skolen, hvor man
prøvede forskellige boldspil, og det faktisk var ret sjovt?
Så er dette hold nok noget for dig.
Hver torsdag aften - når børnene er puttet og samvittigheden er helt ren - mødes vi
til en gang indendørs boldspil. Vi spiller f.eks. fodbold, basketball, hockey,
håndbold, stikbold eller volley, så længe der er en bold med, kan vi kaste os ud i
det. På en aften når vi typisk at spille 2-3 forskellige spil: Det kan både være to
hold mod hinanden eller en lille turnering delt op i 4-mands hold, hvor vi dyster i
forskellige spil.
Tempoet er højt og pulsen kommer op, men du behøver ikke være hverken Messi
eller Marathon løber for at være med, alle er velkomne, og du skal bare synes, at
det helt grundlæggende er sjovt at spille bold sammen med en flok andre mænd. Vi
blander holdene fra gang til gang og sørger for, at konkurrencen er sjov.
Vi skal ikke til turnering eller spille mod andre klubber, så det er for hygge og
motionens skyld. Alle er også velkomne til at foreslå andre boldspil, vi kan prøve
(og instruktøren lytter, i hvert fald hvis han også synes, det lyder sjovt).
Jeg glæder mig!
Jens Horstmann
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Motionsvolley (16 +)
Tid: tirsdag kl. 19.00-21.00 (opstart uge 35)
Sted: Rødding centret, hal 2
Pris: 500 kr.
Leder: Sanne, Cecilia, Jesper og Kim
Kontaktperson: Sanne, tlf. 28437385
Vi er et mix-volleyhold, der spiller på et niveau, hvor alle kan være med, hvad
enten du har spillet volley i mange år, det er længe siden du har spillet, eller du er
nybegynder. Er du helt ny eller har behov for at få opfrisket teknikken, så vil den
første halve time af træningen fokusere på netop teknikken i volley. Og hvis du
hellere bare vil spille en masse volley, så er det bare at møde op kl. 19.30. Det
vigtigste er dog, at vi har det sjovt, og at vi får sved på panden.
Der er mulighed for at deltage i et par stævner i løbet af sæsonen, hvor vi kan
prøve kræfter mod andre motionsvolleyhold. I denne sæson er vi heldige, at kunne
slutte af med deltagelse til Landsstævnet i Svendborg den 1-4 juli 2021, hvor vi
håber på, at kunne stille med et hold. Det er dog helt frivilligt, om du ønsker at
deltage i stævnerne.
Så kom frisk! Vi glæder os helt vildt til at se dig – ny som ”gammel”.
Hilsen trænerne
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Kids- & Teenvolley
Tid: onsdag kl. 16.30-19.00 (opstart uge 36)
Sted: Rødding Centret, hal 1
Pris: 595 kr. (indeholder bl.a. spillelicens og stævnedeltagelse)
Leder: Karsten, tlf. 3027 3869
Kontaktperson: Sanne, tlf. 2843 7385
Vi kan til den kommende sæson tilbyde træningstider for både børn og unge.
Kidsvolley er for børn mellem 6-12 år, mens teenvolley er for unge mellem 12 og
18 år. Træningstiderne er som herunder beskrevet:
Kidsvolley level 0-2 (0.-3. klasse): onsdag kl. 16.30-17.30.
Trænere: Pia, Cecilie og Katrine m.fl.
Kidsvolley level 3 (4. klasse): onsdag kl. 17.30-19.00.
Trænere: Pia, Jens og Victor
Kidsvolley level 4 (5. klasse) og teenvolley (6.-9. klasse): onsdag kl. 17.30-19.00
Trænere: Karsten, Klaus, Cecilia og John
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Kidsvolley er verdens bedste skolespil, og de fleste børn har derfor spillet det i
skolen. Men det er også et fantastisk spil for børn i foreninger! Alle kan være med
uanset niveau, og alle er lige aktive, idet der bl.a. er et roteringsprincip indlagt i
spillet. Endvidere er spillet bygget op sådan, at det hos de mindste er et kaste/gribe
spil, og hvor man så undervejs i progressionen af spillet bygger flere og flere
grundelementer fra volleyball ind i spillet. Dermed bliver spillerne hele tiden
udfordret i deres udvikling og ender til sidst op med, at kunne spille det færdige
volleyball spil. I kidsvolley spiller man 4 spillere på hvert hold på en
badmintonbane, hvor nettet er forskellig højde afhængigt af, hvilket niveau man
spiller.
Teenvolley er bygget op over to niveauer, hvor Teen1 er for begyndere og Teen2
er for mere øvede. Ligesom kidsvolley, spiller man i teenvolley på en
badmintonbane, men nu kun med 2 eller 3 spillere på hvert hold. Dette giver
masser af boldberøringer til hver enkelt spiller og dermed en oplevelse af altid at
være en del af spillet på banen.
Fælles for både kids- og teenvolley er, at vi deltager i stævner i løbet af sæsonen,
hvor spillere spiller på det niveau, som passer bedst til den enkelte spiller. Kids- og
teenvolley i Rødding-Skrave Volley er et samarbejde mellem Rødding
Gymnastikforening og Skrave UIF.
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