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CIRKELTRÆNING FOR KVINDER  
Mandage kl. 17.00 – 18.15  i Multicenteret (holdet er startet op, men der er stadig 

ledige pladser) 

Træner: Anni Møller Brændstrup 

Kontingent: 250,- for 10 gange   

Cirkeltræning er for dig, som gerne vil træne alle kroppens store muskelgrupper igennem. Cirkeltræning er en effektiv 

træning kombineret af konditionstræning og styrketræning af alle kroppens store muskelgrupper. Træningen foregår 

med egen kropsvægt og frie vægte. Timen opdeles i små intervaller med skiftevis styrkeøvelser og konditionsøvelser. 

Alle kan deltage.  

 

NYT ”BUGG”   Intro/opstart 14. september 
Mandage kl. 19.00 – 22.00 i den gamle gymnastiksal (på skolen) 

Begyndere: kl. 19.00 Fortsættere: kl. 20.00 Videregående: kl. 21.00 

Træner: Anita og Steen Falk Nielsen (DGI uddannet) 

Kontingent: 350 kr. for 10 gange 

Bugg er en svensk pardans der udspringer fra jitterbug og buggi woogi, men kastene er taget fra. Der er flere variationer 

af bugg og det der undervises i her er svensk riksbugg. 

Bugg danses i 4/4 takt og danses til næsten al slags dansemusik. Dansen består af grundtrin og forskellige variationer af 

"ture". Det kan danses i forskellige tempi og af alle aldersgrupper. 

Mød op i flade sko. 

 

ÆLDREGYMNASTIK   Opstart 13. oktober (hold øje med www.blaere.dk) 

Tirsdage kl. 10.00 – 11.30 i Fitnessrummet    

Træner: Nanny Glerup, Rikke Kvist og Vita Degn 

Kontingent: 200 kr. for 10 gange 

Siddende og stående gymnastik for ældre i Blære Multicenter.  

Vi træner: kondition – bevægelighed - balance og hjerne 

Kom og vær med 

 

 

FYSIO-PILATES   Opstart 16. september 

Onsdage kl. 16.30 – 17.45 I Fitnessrummet  (ferie i uge 42)   

Max 12 pers. på holdet. Hvis der kommer flere tilmeldinger, laves der to hold. Hold 2 starter kl. 17.50 – 19.05 

Træner: Lisbeth Grud 

Kontingent: 250 kr. for 10 gange 

Tilmelding til mail@lisbethgrud.dk 

Nøgleordene er:  

Kropskontrol og muskulær balance:  
Via målrettet træning af bl.a mave, ryg og bækkenbund at skabe et stærkt og udholdende kropscenter.(”Stramme op” 

indefra). At give kropsbevidsthed, smidighed, balance, bedre kropsholdning samt forebygge uhensigtsmæssige 

spændinger i kroppen. 

Mindfullness: 

Gennem fuld koncentration omkring  præcise bevægelser og optimal åndedræt opnås desuden en mental effekt. 

Evnen til at være i nuet styrkes, hvilket gør metoden anvendelig i stresshåndtering samt afspænding. 

En form for bevægelsesmeditation! 

Øvelserne(afspænding, træning og udstrækning) foregår hovedsagelig liggende på måtte med og uden redskaber som 

elastik, stor og lille bold samt Pilatesring) 

Begyndere/let øvede. Vi arbejder med lettere øvelser med fokus på vejrtrækning, spænding/afspænding. De mindre 

anstrengende øvelser gør det muligt at få godt fat i den dybe muskulatur. En god fornemmelse af grundteknikkerne her 

er en forudsætning for på sigt at kunne udføre velkoordinerede bevægelser uden at der opstår uhensigtsmæssige 

spændinger i kroppen 

 

 

Med venlig hilsen 

    Gymnastikudvalget Blære IF 
Søren Kristiansen tlf. 21 49 52 11 

Maria Andersen                        tlf. 31 16 83 15 

Anni M. Brændstrup  tlf. 28 34 63 70 

Diana Stephansen               tlf. 41 56 28 82 

Jette H. Nielsen tlf. 51 51 48 18 


