
I BOGØ IF GYMNASTIK 

VI STARTER MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 MED FLG. PROGRAM 

BEDSTE/FORÆLDRE /BARN 

Hygge og leg for de mindste.  

Børnene udfordres motorisk ved leg i - og på de for-

skellige redskaber. Vi leger gymnastikken ind sammen 

med vores børn, så alle møder omklædte, da foræl-

drene også skal være aktive. 

 

Instruktører: Hanne Harby & Mette Petersen  

Bogø Hal 2 

MANDAG 16.15 - 17.00 

ALDER 1 - 3 ÅR  

PRIS: 500 KR. 

MINIFRÆSERE  

 

Gennem forskellige redskabsbaner vil vi forsøge at ud-

vikle børnenes motorik og kropsbevidsthed. Derud-

over inddrager vi en masse musik, som vi skal bevæge 

os til på forskellige måder. - Ja, og så skal vi bare have 

det rigtig sjovt!!! 

 

Instruktører: Hanne Harby og Mette Petersen  

Bogø Hal 2 

MANDAG 17.00 - 18.00 

ALDER: 3 - 5 ÅR  

PRIS: 500 KR. 

MAXIFRÆSERE & MAXISPRINGERE  

”COMBIHOLD” 

 

Holdet er et 2-i-1 hold, hvor vi træner samtidig, men ikke altid det 

samme, vi vil forsøge at tilpasse udfordringerne de enkelte gymna-

ster. Holdet er til dig der er frisk på at bruge de opstillede redskabs-

baner, for bl.a. at blive bedre til grundlæggende spring. På holdet vil 

vi også lave lidt rytmisk gymnastik med forskellige rekvisitter. 

Det er en del af træningen at hjælpe med at få redskaberne på 

plads.  

 

Instruktører: Hanne Harby, Mette Petersen & Phillip Petersen 

Bogø Hal 2 

MANDAG 18.00 - 19.00 

ALDER: 6 - 16 ÅR  

PRIS: 500 KR. 



I BOGØ IF GYMNASTIK 

VI STARTER MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 MED FLG. PROGRAM 

YOGA (HATHA YOGA)  

 

Det moderne velfærdssamfund skaber problemer for mange men-

nesker. Undervisningen i de årtusindgamle yoga-øvelser, der ar-

bejder med åndedrættet og legemets funktioner med meget 

stærk vægt på afspænding, har til formål at genoptræne og vedli-

geholde de evner og kræfter, der i det daglige bruges alt for lidt 

eller slet ikke. 

 Der er ingen aldersbegrænsning og der er ingen tvang - kun det 

rolige, afslappede arbejde med sig selv. Det eneste mål er et bed-

re dagligt velvære gennem en føjelig krop, en god vejrtrækning og 

sindets ro.  Med bring tæppe og pude evt. underlag. 

 

Instruktør: Helle Petersen  

Bogø IF’s klubhus 

MANDAG 10.00 - 11.30 ONSDAG 18.30 - 20.00 

ALDER: ??  

PRIS: 600 kr. for 20 gange. 

400 kr. for 10 gange.  

Det er også muligt at betale kontant pr. gang. Det koster 45 kr.  

ZUMBA  

 

Nu har du igen muligheden for at komme til at ”svede med 

den fede”. Vi skal - som altid bevæge os til rappe rytmer fra 

hele verden. 90 min. for fuld udblæsning - få pulsen op, styrk 

kroppen med ZUMBA toning og ZUMBA sentao og gi´den gas 

med ”drums alive” til sidst strækkes ud til rolige toner. 

ZUMBA kan ikke beskrives - det skal opleves. 

 

Instruktør: Helle Hansen  

Gymnastiksalen - Bogø Gl. Skole 

ONSDAG 18.30 - 20.00  

ALDER: 14 - ??  

PRIS: 600 kr. for 20 gange. 

400 kr. for 10 gange. 

Det er også muligt at betale kontant pr. gang. Det koster 45 

kr.  

DAMEMOTION  

 

Vi er et hold hvor vi rører os meget og hvor vi får pulsen op. 

Vi bruger forskellige redskaber blandt andet bold og step-

bænk. Vi bruger ikke mindst vores lattermuskler i vores træ-

ning.  

I starten går vi ud i naturen med og uden stave, det samme 

gør vi i slutningen af sæsonen. 

 

Instruktør: Helle Nielsen 

Gymnastiksalen - Bogø Gl. Skole 

TIRSDAG 18.30 - 20.00 

ALDER: 18 - ??  

PRIS: 500 KR. 

STYRK DIN KROP  

 

Motion og styrketræning for hele kroppen. 

 

PRIS: 600 kr. for 20 gange. 

400 kr. for 10 gange. 

Det er også muligt at betale kontant pr. gang. Det ko-

ster 45 kr. 

 

Instruktører: Sanne Hoff & Britt Svennsson  

Gymnastiksalen - Bogø Gl. Skole 

Tirsdag 20.00 - 21.30 


