1: Hold: ”Spillopperne” (3-6 år børnehavebørn)
Instruktører: Ayla og Mette
Hjælpe instruktør : Emma
Dag: Onsdag 17.00 – 18.00 ( opstart uge 40)
Beskrivelse:
Har du lyst til at have det sjovt og være sammen med andre børn mellem ca. 3 – 6 år
(børnehavebørn), så kom og vær med hos Spilopperne!
Vi skal løbe, hoppe, springe til glad musik, som du kender. Vi skal bygge redskabsbaner og lege
forskellige lege. Vi lægger stor vægt på, at vi får bevæget os meget, men vil samtidig tage hensyn
til den enkelte af jer og gøre tingene i et tempo, hvor alle kan være med.
Vi glæder os til at se jer. J

Ayla

Mette

Emma

2: Hold: ”Rytme springerne” (0. – 3. Klasse)
Instruktør: Rikke og Lærke
Hjælpe instruktører: Amelia og Emmeli
Dag: Fredag kl. 17.00 – 18.30 (opstart uge 43)
Beskrivelse: Går du i 0. – 3. Klasse og har du lyst til at danse til fedt musik, lege en masse sjove
lege, samt springe i redskaber, så er ”Rytme springerne” lige et hold for dig. Vi skal have det sjovt
og hyggeligt til hver eneste træning, så mød op med et smil på læben, tag dine venner i hånden og
kom og hav en fest med os. Vi glæder os til at se jer!. J

Rikke

Lærke

Amelia

Emmeli

3: Hold: ”A.F. Juniormix” (4. – 9. klasse)
Instruktører: Nikolaj, Tenna, Lene , Jonas
Dag: Mandage 18.30 – 20.00 (opstart uge 40)
Beskrivelse: Et blandet springhold hvor fællesskab, glæde og udvikling er nøgleord. Træningen vil
være en blanding af styrketræning, rytme og spring. Holdet er et samarbejde mellem Arnum og
Fole IF i et forsøg på at lave et stærkt rytmisk/springhold for de unge. Vi er et ungt stærkt team,
med masser af ideer og lyst til at udvikle jer. Vi glæder os super meget til at møde jer og er sikre på
at vi får fedt hold ud af jer. Der vil være træning på skift de to steder, samt fede
weekendtræninger og rystesammen dag. Kom frisk! J

Nikolaj

Tenna

Lene

Jonas

4: Hold: ”Foles rytme piger” ( fra 3. – 9. klasse.)
Instruktører: Kathrine og Maren
Dag: Onsdage kl. 18.30-20.00 (opstart uge 40)
Beskrivelse:
Har du lyst til at bevæge dig til musik og øve fede serier, så er holdet her noget for dig. Dog vil vi
ikke glemme grundelementerne i den fysiske træning og samtidig konditionstræne, lege m.m.
Fællesskab, vilje og positivitet håber vi kommer til at præge dette års rytmehold.
Vi glæder os! J

Kathrine

Maren

5: Hold: ”I form”
Instruktør: Lona
Dag: Torsdage kl. 19.00 (opstart i uge 43)
Beskrivelse:
Kom i form er for alle der har lyst til træning med fokus på grundig opvarmning af kroppen og
herefter styrketræning/konditionstræning og ikke at forglemme hyggeligt samvær.

Lona

6: Vi fortsætter efter sidste års succes J
Hold: ”God morgen Fole”
Instruktør: Vibeke Ibsen og Ingeborg Jønsson
Dag: Tirsdage kl. 9.45-11.00 (opstart i uge 43)
Beskrivelse:
Mød op ung som gammel, mand som kvinde.
Holdet vil primært rumme øvelse til vedligehold af kroppen, smidighed, leg evt. kombineret med
let yoga/smarttræning af hjernen. Men hvem ved hvad vi finder på, og pulsen skal også op.
Alle kan deltage og indholdet vil blive tilrettet efter holdet er sat!
Medbring tæppe evt. måtte.

INFO NYT:

vedr. Badminton,
indendørsfodbold,hal leje mm. SE BAGSIDE

Vibeke

God sæson!
Venlig hilsen Gymnastik udvalget :
Kathrine Ibsen

Janni Lunding

Vibeke Ibsen

HUSK VI AFHOLDER

”SÅ FESTER FOLE”

UGE 31, 2019

LEDIGE BADMINTON TIDER.
Mandag kl 15.00 - 18.00 & kl. 20.00 - 22.00
Tirsdag kl 15.00 - 17.00
Onsdag kl 15.00 - 17.00 & kl. 20.00 - 22.00
Torsdag kl 15.00 - 19.00 & kl. 20.00 - 22.00
Fredag kl 15.00 - 17.00 & kl. 19.00 – 22.00
Lørdag kl 14.00 - 22.00
Søndag kl 09.00 - 22.00.

INDENDØRS FODBOLD.
Alle ungdomshold hver lørdag, nærmere info kommer senere.

KØB AF ÅRSABONNEMENT TIL FOLE HAL.
For sæsonen 2018/19 Hallen må benyttes når den er fri, gælder for hele husstanden, pris
150 kr
Kontakt Hp Clausen , tlf 40501652.

BØRNEFØDSELSDAG / ARRANGEMENTER I HALLEN
Er der også mulighed for ring til tlf. 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 Hp tlf 40501652
Det skal afleveres på Ballegaard
på,Brændstrupvej.

