HLIFGYM - SÆSON 16-17
At gå til idræt i HLIF handler ikke kun om aktiviteten i sig selv, men i høj grad om hyggelig samvær med
andre; Samme interesse, glæde, spontanitet, engagement og udfordringer. Flere aktive medlemmer eller
forældre til medlemmer, der er engagerede og som vil tage en udfordring op, give en hånd med, eller har
lyst til at starte nyt op – jo sjovere er det og jo mere får vi sat i gang i foreningen.
På programmet i år er der både gymnastik for de mindste - egernbanden, gymnastikhold for dem der både
vil springe og være Cheerleader og sidst men ikke mindst er der dans for de unge.
De voksne/unge er der naturligvis også tænkt på, idet vi kan tilbyde Dance-Mix og TABATA-HIIT.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi håber at se rigtig mange glade gymnaster og
udøvere på holdene.
VIGTIG INFO:
Alle skal tilmelde sig og betale via vores hjemmeside. Melder du dit barn til er det meget vigtigt at det er
barnets personlige oplysninger og DIN egen e-mail adresse og ikke barnets.
Husk at have et visa/dankort klar, da der skal betales med det samme. Mastercard kan IKKE bruges.
FACEBOOK:
Hvis du har en profil på FACEBOOK har du mulighed for at følge med i afstemninger, debatter, ris/ros, se
billeder etc. Alt sammen med relation til HLIF Gymnastikafdeling.
Det eneste du skal gøre at anmode om at blive medlem på nedenstående adresse.
Medlemmer skal være over 13 år i gruppen.
https://www.facebook.com/groups/hlifgym/

BEMÆRK

Der er 2 gratis prøvetimer på børneholdene og 1 på voksenholdene, herefter skal der tilmeldes på vores
hjemmeside, hvor der er onlinebetaling. Der SKAL være 8 betalende før et hold går den reele sæson i møde,
har du betalt og et hold desværre ikke bliver til noget, vil du selvfølgelig få dine penge retur.
Tilmeld dig her www.hlif.dk, her kan du ligeledes tilmelde dig vores nyhedsbrev.
Venlig hilsen HLIF Gym
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2-5 år kl. 16.30-17.15

Et miks af de idrætsgrene vi tilbyder i HLIF. Det er et magisk eventyrunivers, hvor alt kan ske, ved hjælp af små
sjove historier, musik og materialer der vil skabe et unikt idrætsforum for de 2-5 årige børn i hallen. Vi giver
her børnene et godt afsæt til senere at vælge idrætsgren. Med udgangspunkt i barnet, træner og styrker vi
dets grundmotoriske udvikling.
Herudover lægger vi stor vægt på det sociale, så børnene lærer at være en del af en gruppe. Dette er et hold
der er tilrettelagt for dit barn, som endnu er for lille til at spille håndbold, fodbold, badminton eller gå til
gymnastik, og vi ligger op til at du som forælder er meget velkommen til at deltage aktivt.
Velmødt i HLIF EGERNBANDEN, Egon, Elly, Eva og Eigil…
Velmødt i HLIF EGERNBANDEN
Trænere: Ulrik Uhrenholt og Line Karlsen
Holdledere: Carina Ronell og Marianne Larsen
Hjælpetrænere: Emma Zarp, Frida Lanther Ronell, Caroline Pedersen

Pris: 400,- kr. (sæson 6. september 2016 - 1. april 2017)
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SPRINGHOLD 1 - FOR SEJE DRENGE OG PIGER		ON

0. - 6. klasse kl. 16.45-17.35

Springhold 1 er for seje drenge og piger, begyndere eller let øvede. Vi vil ved hjælp af mange teknikstationer opbygge
springene helt fra grunden, så du lærer at lave en korrekt vejrmølle, kraftspring, flikflak og salto. Du skal deltage aktivt i
opvarmningen for at kunne være med til at springe.
Vi vil forsøge at tilpasse undervisningen, så alle bliver udfordret på deres individuelle niveau.
Igen i år har vi lejet springhallen på Gudenaadalens Efterskole hvor vi træner en gang om måneden.
Info ang. disse træningstider vil være at finde på HLIF’s hjemmeside.
Træner: Jannie Friis
Hjælpetrænere: Jonathan Friis Thormod

Pris: Kun 400,- kr. pr. (sæson 7. september 2016 - 29. marts 2017)
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SPRINGHOLD 2 - FOR SEJE DRENGE OG PIGER		ON

3. - 6. klasse kl. 17.15-18.30

Børnespring er for seje drenge og piger, begyndere eller let øvede gymnaster. Vi vil ved hjælp af mange teknikstationer
opbygge springene helt fra grunden, så du lærer at lave en korrekt vejrmølle, kraftspring, flikflak og salto. Du skal
deltage aktivt i opvarmningen for at kunne være med til at springe.
Vi vil forsøge at tilpasse undervisningen, så alle bliver udfordret på deres individuelle niveau.
Træner: Finn Sandholm
Hjælpetrænere: -

Pris: Kun 400,- kr. pr. (sæson 7. september 2016 - 29. marts 2017)
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0. KLASSE PEEWEE KL. 16.00-16.45

Vi starter sæsonen med, at øve det mest grundlæggende inden for sporten, dansetrin, serier, cheerråb,
musikforståelse, rytme og tumbling (koldbøtter, vejrmøller etc.) og arbejder hen imod en opvisning.
Vi stiller ikke nogle specielle krav. Smidighed, styrke, teknikker og meget mere, er alt sammen noget vi vil træne jer i.
Hvis dette interesserer dig, så mød op til træning i HLIF GYM Cheerleader, Vi glæder os til at se dig.
Trænere: Camilla Skovsende

Pris: Kun 400,- kr. pr. (sæson 13. september 2016 - 29. marts 2017)
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1.- 4. KLASSE PEEWEE KL. 16.45-17.50

Vi starter sæsonen med, at øve det mest grundlæggende inden for sporten, dansetrin, serier, cheerråb,
musikforståelse, rytme og tumbling (koldbøtter, vejrmøller etc.) og arbejder hen imod en opvisning.
Vi stiller ikke nogle specielle krav. Smidighed, styrke, teknikker og meget mere, er alt sammen noget vi vil træne jer i.
Hvis dette interesserer dig, så mød op til træning i HLIF GYM Cheerleader, Vi glæder os til at se dig.
Trænere: Camilla Skovsenden

Pris: Kun 400,- kr. (sæson 13. september 2016 - 29. marts 2017)
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STREETDANCE		 ON

11-16 år - KL. 16.45-17.50

Hvis du bare er vild med hiphop og streetdance og synes,
det kunne være mega sejt at lære alle de fede moves,
så er dette hold lige noget for dig.
Holdet er både for danseglade drenge og piger, hvilket skaber den fedeste stemning på
holdet. Du vil blive undervist i sjove koreografier, som du får mulighed for at optræde med.
Husk at du altid er velkommen til at få 2 gratis prøvetimer hvis du er i tvivl om stilen eller
niveauet på holdet passer til dig.
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Velkommen til streetdance i HLIF.
Instruktøre: Marcus Quist Karlsen

Pris: Kun 400,- kr. (sæson 14. september 2016 - 29. marts 2017)
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13+

BEMÆRK NY DAG: ONSDAG KL. 19.30-20.30
Dance-Mix-timerne den ultimative dansetime for dig,
der gerne vil danse og have det super sjovt.
Alle kan deltage på timen, hvad enten du er 13 eller 70, mand eller kvinde.
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at deltage på Dance-Mix andet end, at du har lysten til at svinge med hofterne, og forbrænde en masse kalorier.
Alt sammen med et smil på læben.

MIX

Instruktøre: Jannie Friis og Tine Friis Magill

Pris: Kun 400,- kr. (sæson 21. september 2016 - 29. april 2017)
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15+

TABATA-HIIT-træning hos HLIF bygger på erfaringen fra den
ekstreme intervaltræning og er TABATA i en tilpasset form.
Udgangspunktet er de konditionsforbedrende intervaller,
som så er udbygget med styrketræning, og sikrer deltagerne
en grundig helkropstræning.
TABATA-HIIT-træningen består af grundig opvarmning af muskler. Herefter gælder
det den egentlige TABATA. På holdet trænes der 2-3 runder á 4 minutter eller en
længerevarende TABATA med flere intervaller. Den samlede intervaltræning er på
ca. 10-15 minutter.
Øvelserne der indgår i TABATA er både styrketræningsøvelser og konditionsøvelser,
ligesom der trænes både med og uden redskaber (vægte, bænke, elastikker,
bodybars osv.). Spar tid og få bedre resultater med TABATA-HIIT.
Den mest effektive måde til god form og forbrænde fedt!
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Tirsdag kl. 18.30-19.15 og torsdag kl. 18.30-19.15
Pris kun*650,- kr. for 2 X træningen om ugen.
Sæsonen er gældende fra den 13. sept. 2016 - 27. april 2017.
*Mod forevisning af bevis på modtagelse af SU, vil medlemmer
mellem 18 og 25 år få 20%, hvis ikke der forefindes andre rabatter.
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Torsdag kl. 18.30-19.15
Pris kun 400,- kr. for 1 X træningen om ugen.
Sæsonen er gældende fra den 15. sept. 2016 - 27. april 2017

VI SES TIL MASSER
AF SJOVE TIMER I
LAURBJERGHALLEN

”

For jer forældre, tilbyder HLIF b.la. også håndbold, badminton,
og fodbold. Se mere på vores hjemmeside www.hlif.dk

