
2021 2022 linjefag overbygning, beskrivelser

Funktionel træning, TL
Funktionel træning er baseret på de funktionelle bevægelser i livet – løb, hop, løft,
skub, træk, kast, osv. Træningen består hovedsageligt af multiledsøvelser, da
meningen er, at hele kroppen og alle fysiske egenskaber skal trænes jævnt.
Træningen er baseret på basale fysiske egenskaber som fx styrke, fleksibilitet,
udholdenhed, mobilitet.
En træning kan tilpasses på flere parametre - tid, øvelsesvalg og sværhedsgrad.
Samtidig får man målbare resultater hver gang. Øvelserne udføres i høj grad ved
brug af egen kropsvægt.

Bold, JB
Bold er for alle boldspil tosser, der har lyst til at prøve at lære noget om alle mulige
sportsgrene, hvor der indgår en bold. Fra basket og volleyball til badminton, hockey,
tennis og battle.
Vi skal snuse til mange aktiviteter og lære grundlæggende tekniske færdigheder,
som fx fingerslaget i volley-ball, lay-up’en i basketball eller serven i tennis. Hvis du
vælger Bold, ser jeg gerne, at du yder dit bedste, hver gang, samt bidrager med til et
hyggeligt fællesskab.

Triathlon, SE
Har du en et par løbesko, en cykel og noget badetøj, så er du allerede godt klædt på
til en udfordringen i linjefaget TRI, hvis ikke, så er det nu du skal have opdateret dit
udstyr.
I linjefaget TRI skal vi omkring tre basiselementer i undervisningen.
Cykling, Løb og Svømning.
Undervisningen er periodeopdelt, hvor vi har fokus på den enkelte sportsgren i hver
periode, som til sidst bliver en samlet enhed.
Vi arbejder med fysisk træning og basis indenfor alle tre områder, dette betyder også
at alle kan være med, uanset niveau.

Crossfit/forlænget arm, LJ
Jeg tilbyder i år et hold der er en blanding af crossfit og forlænget arm. Om tirsdagen
skal vi arbejde med alle former for idrætsgrene, hvor der der bliver sat et
forlængerstykker på armen. Det kunne være hockey, badminton, ball bouncer,
tennis, bordtennis osv.
Onsdag bliver et par timer med fokus på styrketræne med egen kropsvægt, der vil
dog også indgå forskellige rekvisitter som f.eks. kettlebells, sjippetov og forskellige
bolde. Når vi dyrker CF, styrker vi mange forskellige dele af kroppen på en gang og
forhåbentligt vil I kunne mærke en forbedring af både fysik og kondition.



Fodbold, MM
Danmarks nationalsport er selvfølgelig også en mulighed at vælge som linjefag i år.
Det er ikke noget krav at du spiller i klub til dagligt, vi har brug for alle ligesom et
fodboldhold. Men det er et krav at du vil bidrage med alt hvad du kan, på den måde
får allermest ud af det, og man bliver bedre både som hold og individuelt.
Når det nu hedder fodbold, så vil der være bold med i 98% af alle spil/øvelser. Vi
spiller ude så længe vejret tillader det på begge sider af vinteren, og i løbet af
vinteren spiller vi indendørs fodbold og futsal.


