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Sæsonstart 
Så er vi klar til en ny sæson ! Vi har rystet posen godt 
og grundigt, og der vil derfor være en del ændringer i 
forhold til sidste sæson. Vi har i år tre gymnastikhold 
og som noget nyt tilbyder vi også holdet Super Warrior 
Juniors for børn fra 2-7 klasse. Er du voksen og vil du 
gerne have sved på panden og samtidig have det sjovt, 
så skal du prøve et andet nyt tiltag - nemlig Floorball. 
Men det kan også være du mere er til smidighed, ro og 
velvære - så er tirsdagsyoga helt sikkert noget for dig. 
Herudover er der selvfølgelig mulighed for badminton 
og spinning som der plejer.

Alle hold starter i uge 37 og slutter ved 
lokalopvisningen lørdag den 24. marts 2018 

Gymnastiske hilsner

Billum Idrætsforenings  
Gymnastikudvalg

NYT TILTAG:
FLOORBALL

Velkommen til 
gymnastik og 
idrætssæsonen 
2017/18 i Billum 
Idrætsforening



Gymnastikudvalget

Store Springdag
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer alle Billums børn 
til store springdag med overnatning i hallen  d. 4. - 5. november, 
hvor alle børn fra 0. klasse og op efter er velkomne til en dag 
med masser af sjov og spring. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Mere info kommer senere.

Drenge- og pigelejr 
Der er mulighed for at deltage i drengetræf d. 6.-7. januar 
2018 samt pigelejr d. 20.-21. januar 2018 gennem BIF. Info om 
tilmeldning kommer senere.

Gymnastikopvisninger 
Forårsopvisningen afholdes i område Varde den 16.-18. marts 
2018 og Lokalopvisningen i Billum Hallen er lørdag den 24. marts 
2018

Ferie 
Der er ikke gymnastik i ugerne: 42, 51, 52 og 1, 7
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Stina  
Andresen 
Tlf. 2938 6638 
stinatroldtoft 
@gmail.com

Birthe 
Øgendahl
Tlf. 3066 0186 
bisisti@os.dk

Lone  
Hansen
Tlf. 2624 8566  
lonemartinbillum 
@gmail.com

Nelli  
Arnth
Tlf. 2924 3301 
kontakt@nelliarnth.dk
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Betaling 
Tilmelding og betaling forgår via Billum Idrætsforenings 
hjemmeside: www.billum-if.dk

Vær opmærksom på, at der gives rabat på 200 kr. på et af 
holdene, hvis man går på to hold.



Aldersgruppe: Børnehavebørn

Tidspunkt: Onsdage 15.45-16.30 

Pris: 500,-  Ledere: Karina  Hjælpere: Cecilie, Klara 

Hvis du har lyst til at lave gymnastik, lege, synge og have det 
sjovt, så er puslinge gymnastik garanteret noget for dig. Vi 
glæder os til at se dig hver onsdag.

Puslinge   

6

Aldersgruppe: 2. - 7. klasse  Tidspunkt: Onsdage 17.30-18.30 

Pris: 500,-  Ledere: Kennet og Nadja  Hjælpere: Mikkel

Wild games at the GYM: Vi skal springe, vi skal spurte. Vi skal 
træne, vi skal trille. Vi skal glide, vi skal grine.

Vi skal slås og vi skal svede.

Har du lyst til vild leg, træning for hele kroppen, springe og 
klatre, udfordre dig selv, og grine imens, så er dette holdet! 
God blanding af gymnastik, parkuer, styrketræning, spring og 
forhindringsbane - Ja mildt sagt bliver vi alle de nye “Super 
Warrior Juniors”

Super  
Warrior Juniors
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Aldersgruppe: 0 - 2.. klasse

Tidspunkt: Onsdage 16.30-17.30 

Pris: 500,-  Ledere: Ingelise og Knud Ole  Hjælpere: Valdemar 

Seje drenge og vilde piger, nu sker det igen. Vi skal mødes 
til næste gymnastik sæson. Vi trænere glæder os til at være 
sammen med Jer. Vi skal arbejde med høj aktivitet, kravle, 

minimix

hoppe og springe, danse og meget mere. Vi skal have det rart 
med hinanden, så vi kan glæde os til hver gang.

Vi holder juleafslutning søndag d. 10. december med en tur til 
springhallen i Oksbøl.
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Aldersgruppe: 3. - 7. klasse  

Tidspunkt: Mandage 16.30-18.00  Pris: 500,-   

Ledere: Stina, Andreas, Maria, Kathrine, (Johs)

Juniormix er både for begyndere og øvede. Så har du lyst til 
at springe på måtte, air track og trampolin, så er dette hold 
lige noget for dig. Vi skal også have lidt rytmisk gymnastik og 
styrketræning. Ja, så skal vi selvfølgelig også have det sjovt. Vi 
vil prøve på at alle kommer godt med og får nye udfordringer. 
Vi holder juleafslutning søndag d. 10. december med en tur til 
springhallen i Oksbøl.

Juniormix
2 udflugter 

til springhal 
i Oksbøl

Tidspunkt: Mandag 15.00 (eller så snart du har fri) -16.30  

Leder: Erik Nielsen  Alder: Fra 4. klasse  Pris: 500,-

Igen i år tilbyder vi badminton for børn og unge

Derfor…  har du lyst til at dyrke badminton, sammen med 
jævnaldrende kammerater, så mød op i hallen hver mandag. 
Der er mulighed for at låne en ketcher, hvis ikke du selv har en.

Træningen er for øvede og nybegyndere. Det bliver sjovt, 
hyggeligt, lærerigt og du får sved på panden. Så hiv et par 
kammerater med. Der arbejdes på, at I får mulighed for at 
deltage i et stævne.

Træneren er Erik Nielsen, men han efterlyser 1-2 hjælpere, du 
behøver ikke have særlige forudsætninger, blot lyst til bidrage 
til at badminton fortsat er en aktivitet i Billum.

Kontaktperson: Gitte Møller, Tlf: 2420 8058 
Mail: jg@bbsyd.dk

Badminton  
for børn og unge
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Aldersgruppe: Voksne   Ledere: Christina Karup Kindt

Tidspunkt: Onsdage 18.30-19.30 (kvinder) 19.30-20.30 (mænd)  Pris: 300,-

Motionsfloorball er en sjov hold sport, der giver sved på 
panden.  Floorball spilles med stave og en lille rund plastikbold. 
Hvis du kunne lide at spille hockey i  idrætstimerne, vil det 
helt sikkert være et hold for dig. I motionsfloorball spiller 
vi 3 mod 3, uden målmand. Der er derfor masser af løb og 
boldberøringer.  Det giver en høj intensitet i træningerne, 
hvilket har en positiv effekt på kondition og sundhed for alle, 
der er med. Motionsfloorball har få regler og de er enkle at 
lære. Det vigtigste er at alle har det sjovt og går trætte hjem. 
Vi har stave du kan låne, derfor skal du kun have et par 
indendørssko og en drikkedunk med. Vi satser på at køre 
endnu et floorball-hold fra januar til marts

motions- 
Floorball

fakta
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Helt friske undersøgelser fra Center for Holdboldspil 

har vist, at floorball er en af de idrætter, der har gode 

sundhedseffekter (det er mere effektivt end en løbetur!!). I løbet af 

12 ugers træning vil man kunne opleve konditionsfremgang, positive 

gevinster på ”det usunde” fedt, styrkede muskler, led, balance og 

forbedret koordination. 

Holdet 
kører 12 

uger (frem 
til jul)
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Aldersgruppe: Alle

Tidspunkt: Tirsdage 17:30-18:45 

Pris: 550,-  Ledere:  Kira og Nelli

Hatha Yoga er en yogaform der handler om, at man både 
fysisk og mentalt arbejder tålmodigt og vedholdende.

Yoga er tilbud for alle der har lyst til at arbejde med deres 
smidighed og balance samt bruge yoga som et redskab til at 
skabe ro og balance i både krop og sind.

Vi vil arbejde med åndedrættet, for at skabe ro i sindet, så 
hverdagens travlhed kommer på afstand, i hvertfald i den time 
yogaen varer. Vi vil lave udspændende øvelser og dynamiske 
øvelser. Hver time vil rundes af med afslapning, så dine 
batterier bliver genopladet.

Du bedes medbringe et lille håndklæde, et tæppe til 
afspændingen samt komme i løstsiddende tøj.

Alle kan være med hvis bare man har lysten.. 

Tirsdags- 
yoga



I sommerhalvåret trænes der mandag og torsdag kl. 18:30 

vinterhalvåret trænes der mandag og torsdag kl. 13:30

Alle, der har lyst til at prøve spillet kan bare møde op på 
krocket banerne i Billum, som ligger for enden af Æblevej 
ved legepladsen. Krocket- spil er for alle, både børn, unge og 
modne mennesker, som alle kan nyde sporten og konkurrere i 
fællesskab. Så det kan også dyrkes som en fælles familiesport 
på lige fod enten du er ung, yngre eller ældre.

Køller kan i starten lånes i klubben.

Kontaktperson: Mai-Britt Haubro, Tif: 4019 9052  
Mail: maihau01@hotmail.com

krocket
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Tidspunkt: Mandag fra kl. 19:30 - 20:30

Pr. bane helt sæson: 1.200,- Pr. bane for en aften: 80,- 

Tag manden, konen, kæresten, vennerne eller naboerne med i 
hallen og tag et slag badminton. 

Lej en bane for en aften eller en helt sæson. 

Book en bane på Billum Idrætsforening hjemmeside under 
badminton, eller kontakt: Mai-Britt Haubro, Tif: 4019 9052  
Mail: maihau01@hotmail.com

Badminton

Pr. gang: 35,- 12 turs kort: 350,- 

Tidspunkt: Torsdage 18.00 - 19.00

Ledere: Helle tlf. 4165 3707

Kom og fyr den af.

Få sved på panden. Puls og konditionstræning til fed musik 
med knald dygtige instruktører. Betaling kontant ved træner.

spinning
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for tryk og omdeling af denne folder

stor tak til


