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Gymnastik Fole Idrætsforening - Vinter 2022 – 2023 

                     

Hold: Stimulastik (Forældre/barn) 
Instruktør: Rikke Degn Friis  

Torsdag kl. 16.45-17.30 (opstart uge 40)  

Beskrivelse: 

Vi synger, danser og bruger vores krop med forskellige sjove sanser og 

balanceøvelser. Kan dit barn gå, kan I sagtens være med. Og bedsteforælde og 

søskende er også velkomne. Vi ønsker alle får en fantastisk time og hygger sig. 

Selvfølgelig med barnet i fokus.  

 

Hold: Puslinge (3-6 år børnehavebørn)  
Instruktører: Claudia Van Maanen, Emma Clausen og Amelia Grant 

Hjælpe instruktør: Mille Hansen 

Torsdag kl. 15.45-16.45 (opstart uge 43) 

Beskrivelse:  

Hej Puslinge! 

Vores navne er Claudia, Mille, Emma og Amelia og i år skal vi være på hold sammen med jer. Vi 

skal lege, synge og have det sjovt. Vi skal hoppe og springe i redskaber, og prøve vores motoriske 

færdigheder af. Vi håber I vil være med, og glæder os rigtig meget til at se jer.  

Vi tilbyder igen i år at hente børnene i børnehaven kl. 15.30. Vi vil dog gerne vide besked på 

forhånd til Claudia på tlf. 51770924 hvis dit barn skal med i denne ordning, samt I som forældre 

skal huske at give personalet i børnehaven besked.  

Kærlig hilsen Mille, Emma, Amelia og Claudia  
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Hold: Rytmespringerne (0. Klasse og opefter) 

Instruktør: Rikke Clausen, Lærke Hansen, Emmeli Nielsen 

Hjælpe instruktører: Nanna Bekker 

Mandag kl. 17.00–18.30 (opstart uge 40) 

Beskrivelse:  

Rytmespringerne er et hold for dig der er vild med at springe i redskaber, lege en masse sjove lege, 

lave serier og høre højt musik. Vi skal lave en masse gymnastik, men der er også altid plads til sjov 

og leg. Vi vægter et godt fællesskab og højt humør på holdet. Vi træner hver mandag eftermiddag 

fra. Kl. 17.00-18.30. Hallen er åben fra kl. 16.30, så børnene har mulighed for at gå direkte fra sfo.   

Vi glæder os til at se en masse glade gymnaster.  

 

          
 

Hold: Foles rytme piger (fra 3. klasse.)                                           
Instruktører: Kathrine Ibsen og Malene Omby                                                            
Onsdag kl. 18.00–19.30 (opstart uge 40)                                                            
Beskrivelse:                                                                                                                                       

Har du lyst til at give den gas og svede en masse samtidig med du har det sjovt, så er rytme lige 

noget for dig. Vi lægger stor vægt på sammenhold, udfordringer og fællesskab. Vi vil bruge vores 

træninger på alt lige fra leg, styrke til dans og serietræning. Der vil i løbet af året komme en 

weekend træning med fokus på at blive klar til forårsopvisningerne, men weekenden vil også bestå 

af lækker mad, film hygge, sjov og leg i hallen iført nattøj m.m.  

Vi kan ikke vente med at møde jer alle sammen onsdag d. 5 oktober kl. 18-19.30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 



3 
 

 

 

 

Hold: Kom I form 
Instruktør: Lona Jensen 

Torsdag kl. 19.00-2015 (opstart i uge 43) 

Beskrivelse: 

Kom i form er et hold for alle voksne kvinder, som har lyst til gymnastik 

med fokus på opvarmning og styrketræning samt ikke mindst hyggeligt 

samvær. Har du selv et ønske eller har lyst til at stå for et indslag så er det 

meget velkommen. Glæder mig til at se dig.  

 

Hold: Morgenfruerne 
Instruktør: Vibeke Ibsen  

Mandag kl. 9.45-11.00 (opstart i uge 43) 

Beskrivelse: 

”Godmorgen Fole - Morgenfruerne” Motionsgymnastik for de morgenfriske. 

Indholdet vil bestå af opvarmning, kondition og puls. Hele kroppen vækkes 

og alle bevægeretninger udfordres. Pulsskabende aktiviteter, styrke og 

balance, bevægelighed og afspænding. Alle kan deltage og vi håber at rigtig 

mange finder vej til både fysisk og socialt samvær.  

                    

 

Gymnastikopvisning lørdag d. 11. marts 2023 kl. 13.30.  
Rigtig god sæson! 

Venlig hilsen Gymnastikudvalget  

 

          

    Kathrine Ibsen              Rikke Clausen              Karina Brywil            Sara Olesen  Malene Jensen 
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Esport i Fole hal 
Onsdag kl. 19.00-21.00 (opstart uge 43) 

Beskrivelse:  

Vi vil spille forskellige Esport spil, og derudover PlayStation med FIFA og CS GO.   

Hvis nogen har lyst til at give en hjælpende hånd til træning, så bedes I kontakte Steffen Hansen på 

tlf. 61652653.  

 

Ledige badmintontider 

Kontakt Hans Peter Clausen for tider på telefon 40501652 

Mandag kl. 15.00-16.30 & 18.45-22.00 

Tirsdag kl. 15.00-18.00 

Onsdag kl. 15.00-18.15 & 19.45-22.00 

Torsdag kl. 17.45-18.45 & 20.30-22 

Lørdag kl. 14.00-22.00 

Søndag kl. 10.00-22.00. 

 

Årskort til hallen 
Ved køb af årskort til Fole Hal 2022/2023 for kun 200,- kr., kan 

det bruges af hele familien, når hallen er ledig. Der opfordres til at 

hvis den benyttes af børn og unge, at tage en snak omkring 

oprydning og stille ting tilbage korrekt.  

Kontakt Hans Peter Clausen, tlf. 40501652. 

 

 

 

 

Det er også muligt at benytte hallen til børnefødselsdag, gadefest eller andre arrangementer i hallen. 

Kontakt Hans Peter Clausen for nærmere info på telefon 40501652. 

  

Ideer velkommen  
Hvis I har nye gode ideer til halsport eller har lyst til at starte noget nyt op, er I 

velkommen til at tage kontakt til en fra Fole if, og så kan vi hjælpe jer videre med f.eks. 

kursus osv. 

Husk vi stadigvæk samler jern og metaller, men ikke hårde hvidevarer, er man i tvivl så 

ring til Hans Peter Clausen tlf. 40501652. 

Det skal afleveres på Ballegaard på, Brændstrupvej. 
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