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Rundt om bolden
Rundt om bolden er for alle boldspil glade, der har lyst til at prøve og lære noget om
alle mulige sportsgrene, hvor en bold indgår. Fra basket eller volleyball til badminton,
hockey, skumtennis eller battle. Vi skal snuse til mange aktiviteter samt lære
grundlæggende færdigheder, som fx smash i volley-ball, lay-up i basketball eller
hammerkast i ultimate. Hvis du vælger rundt om bolden, forventes det at du yder alt
det du kan hver gang.

Fodbold
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.

CrossFit/ Forlænget arm
CrossFit den ene dag forlænget arm den anden
Til dig der ikke er bange for at få pulsen op og få sved på panden. Måske ønsker du
at gøre noget godt for din krop og komme i bedre form.
På holdet arbejdet vi med forskellige Crossfit programmer, Wods (work of the day)
og vi vil hovedsageligt arbejde med egen kropsvægt. Du vil komme til at lære nye
øvelser som dolphins, flutter kicks, dips osv. Du vil forhåbentligt også komme til at
lære nye muskler i din krop at kende og du vil ved vilje, hårdt arbejde og gå på mod,
mærke en hurtig fremgang i din fysiske formåen.
Til den forlænget arm vil vi bl.a. komme rundt om, krolf, badminton og hockey. Vi vil
lave opvarmningsøvelser rettet mod den enkelte idrætsgren, se på det tekniske og
taktiske og så skal vi selvfølgelig dyste mod hinanden.

Puls og rytme
Vi får pulsen op, danser og har det sjovt.
Gennem forskellige dansearter og andet rytme-fitness får vi pulsen godt op og øger
kroppens bevægelsesmuligheder. Vi starter altid ud med en god opvarmning med
gennemgang af alle led, styrketræning og særligt fokus på nogle af de øvelser vi skal
bruge i løbet at timerne. Størstedelen af tiden bruges på rytmedelen, hvor vi arbejder
med at lære sekvenser inden for den stilart vi er igang med. Afslutningsvis bruger vi
tid på udstrækning, da lange smidige muskler er vigtigt inden for rytmeverdenen.




