
Uge 38 - Opstart

Uge 41 - Holdet Juniormix træner ikke 
pga teater på skolen

Uge 42 - Efterårsferie for alle

Uge 45 - Åbenskole. Der er gymnastik, 
Kom hvis overskuddet tillader.

Uge 50 - Juleaflslutning for holdene.

Uge 1  - Opstart efter jul

Uge 4 - Holdet Powergym træner ikke 
pga teater på skolen.

Uge 7  - Vinterferie

Uge 9 - Fredag d. 4. marts 2016 
GYMNASTIKOPVISNING I STEPPING

Uge 10 - Afslutning på denne sæson

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Dragter/T-shirts til opvisningerne bliver betalt 
over kontingenten og udleveres lige før 
opvisningen. For de yngste hold er dragten til 
evig eje efter sæsonen.  
For de større hold kan det være at leje-dragter 
benyttes, for at være med på moden. 

Kontingent betales via hjemmesiden - M 
Fanen - foreninger => gymnastik => hold-
tilmelding => find det hold du vil tilmelde 
dig => opret dig, hvis du er ny bruger eller 
brug dit login. 
 
Du kan tjekke om du allerede er oprettet ved 
at skrive din mail i søgefeltet. 
Tilmeld dig via hjemmesiden allerede fra 
uge 37 eller senest i uge 41. 
Hjælp til tilmelding i hallen uge 39 og 40. 

Meld jer til på stepping.dk 
Gymnastik - vælg hold

GYMNASTIK 
I STEPPING

2015/2016

Aftensmaden reddet. 
Vi er så heldige, at Anja laver mad til os hver 
torsdag i forsamlingshuset. 
Koncept er: 
Der laves dejlig og sund mad, som kan købes i 
tidsrummet 17.30 – 19.00. Oftest buffet med lun 
ret, lækker salat og meget andet. 
Kom og spis – hyg jer sammen. 

Program for sæson 2015/2016  
- ret til ændringer forbeholdes

Har I spørgsmål omkring holdene, kontingent, dragter 
m.v., er I velkommen til, at snakke med trænerne eller 
kontakte en fra bestyrelsen. 

Formand  Asmus Petersen 74568123 
 Lis Petersen 74568123 
 Reiner Hansen 74531190 
 Kim Lund  20145683 
 Janni Hansen  30645683 
 Tina Gunde Hansen 74568005 
 Brita Lydiksen 22885410 



Brumbasser: 
Hop så højt du tør, syng så højt du kan, løb og leg 
til du bliver træt. 
Vi skal lave både armbøjninger for de seje og 
udspekulerede lege for de kvikke. 

Tid: Tors. 17.00-18.00 
Alder: 5år – 0.kl.  
Pris: 325kr. (incl. T-shirt) 
Instruktør tlf.:Asmus 74568123, Mette T, 
Charlotte 51787031, Lærke og Sofie

Puslinge: 
Sjov gymnastik, for alle der er 3 og 5 år. Vi leger, 
synger, bygger redskabsbaner, hopper og danser, 
spiller bold og slår kolbøtter. 

Tid: Tors 16.15-17.00 
Alder: 3 - 5 år 
Pris: 275kr. (incl. T-shirt) 
Instruktør: Mette T. 23491219 og Sofie m.fl.

Forældre/barn: 
Til krudtugler på 1-3år - som elsker at lege, ase, 
mase, kravle, rulle, hoppe m.m.?  
Tag en voksen i hånden og kom til forældre/barn 
gymnastik. Bliver du ”stor nok” midt på sæsonen 
er du velkommen til at blive pusling.  

Tid: Tors 16.15-17.00 
Alder: Børn 1-3år, Voksne: alle aldre 
Pris: 275kr.(incl. T-shirt)  
Instruktør: Gry 22500541, samt hjælpsomme 
forældre.

Springfiduser: 
Det her er fællesholdet for de seje piger og 
drenge, hvor vi laver masser af gymnastik, leg og 
spring. Vi vil spille med musklerne og lave 
tjekkede serier.  

Tid: Tors. 17.30-18.30 
Alder: 1.-3.kl. 
Pris: 375kr. (incl. opvisningstøj) 
Instruktør tlf.: Kim L 20145683, Anne 21550051 
Lærke, Emma, Emilie og Mathilde

Power-gym: 
For jer der kun vil springe: Her skal der vises 
muskler. Vi varmer op så der svedes. Vi springer 
på måtte, airtrack, og trampolin. Kan du måske 
lave vejrmøller og salto?  
For jer der kun vil rytme: Vi skal lege med 
fede rytmer. Blande styrke træning, hip hop, 
zumba, funk og andre sportsgrene til spændende 
og sjov gymnastik. 
Og der bliver også mulighed for begge dele. 

Tid: Tors 18.15-19.45 
Alder: 4.kl.- 6.kl. 
Pris: 425kr. (incl. opvisningstøj) 
Instruktør tlf.: Annelie, Reiner 30315851 og 
Tina 

Junior-mix:  
For jer der kun vil rytme: Musklerne skal 
styrkes og sveden dryppe. Der skal danses, leges 
og laves rymiske sekvenser,  hvor hele kroppen 
udfordres.  
For jer der kun vil springe: Springholdet 
kombineres med Powergym, hvor der laves baner 
i forskellig sværhedsgrad. 
Og der bliver også mulighed for begge dele 

Tid: Tors 18.15-19.45 
Alder: 7.kl. - opefter 
Pris: 425 kr. (incl. opvisningstøj) 
Instruktør tlf.: Annelie, Reiner 30315851

Billeder af Børne- 
og ungdomshold 
fra 2014/2015

Vi har også voksenhold.  
Turbokvinder om tirsdagen kl.

19.00-20.00 

Fodboldspillere er 
velkomne til at starte, 
når fodbold slutter - Vi 
ses.


