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Velkommen til sæson 2022 – 2023
”Selvom livets alvor gør én tung og alvorlig, kan man dog, når man er kom-
men i gymnastikdragt, som et barn jublende flyve ind i gymnastiksalen og 
for en tid glemme alt”. 
”Gymnastikken har det store fortrin, at man ikke alene holder legemet 
sundt, men tillige forfrisker sinde”.

Med disse to fantastiske ældre citater 
om nogen af de mange fordele ved at 
dyrke gymnastik, byder Gymnastik-
foreningen GF76 velkommen til en ny 
sæson. Vi starter op i uge 36 på alle 
vores hold, dog enkelte før og efter – 
så vær opmærksom.

Vi har som vanligt hold for alle; fra 
vores store og populære Familie-hold, 
hvor motorikken trænes og børnene 
udfordrer deres krop og nysgerrighed, 
til vores øvrige børnehold, hvor leg, 
bevægelse og udforskning af gymna-
stikkens verden er i højsæde! Vores 
mange voksenhold spænder ligeledes 
bredt fra vores dygtige øvede opvis-
ningshold til Q holdet samt Gulddren-
gene, hvor der er garanti for sved på 
panden og kalorieforbrænding og 
hvor kroppen trænes fantastisk godt 
igennem. Ligeledes det nyoprettede 
Stjernehold – et hold for børn med 
særlige behov. Her er mangfoldig-
heden og hver enkelt i højsæde. Vi 
tilbyder hold for alle der har lyst til at 

blive rørt igennem og holde kroppen 
og fysikken ved lige gennem forskel-
lige øvelser fra gymnastikkens verden 
– alle kan være med!
Vi glæder os til at byde velkommen 
i Sportscenteret på Drachmanns Vej 
og salen på Skagen Skole - ligesom 
vi også skal byde velkommen til nye 
instruktører i takt med, at vi har sagt 
farvel til andre! Yderligere informati-
oner om vores forskellige hold samt 
træningstider – og steder, findes på 
foreningens hjemmeside www.gf76.
dk eller på gymnastikforeningens Fa-
cebookside, gf76.
Alle er velkommen til at prøve alle 
vores hold af tre gange, inden en en-
delig tilmelding er bindende!
Vel mødt til endnu en gymnastik-
sæson i GF76, hvor glæden ved de 
fysiske udfordringer og det sociale 
samvær på vores hold er i fokus. Vi 
glæder os til at se DIG.

På bestyrelsens vegne, 
Mette Mai Diget, formand for GF76 

FF SKAGEN A/S

Gymnastikforeningens bestyrelse

Mette Mai Bente Ann-Sofia Josefine Henriette Dorthe Olga Maren
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Familieholdet 2-4 år

Familieholdet er et sted, hvor forældre/bedsteforældre er velkommen til en herlig time 
sammen med deres barn/barnebarn. Vi vil lege, synge, kravle og hoppe for at styrke 
børnenes motorik og balance i samarbejde med den voksne. Vi bestræber os på, at 
ALLE får sved på panden. Husk at være iklædt behageligt gymnastiktøj og blødt fodtøj 
– også de voksne. Vi glæder os til at se jer.

Sted/tid: Skagen Sportscenter / torsdage 16:30 – 17:15 
Start: Uge 36, tors. 08.09.22 
Kontingent: 500,- 
Kontaktperson: Olga – 25 57 31 75, Bente – 30 26 87 85

Krudtuglerne 4-5 år

Sted/tid: Skagen Sportscenter / tirsdage 16:45 – 17:45 
Start: Uge 36, tirs. 06.09.22 
Kontingent: 500,- 
Kontaktperson: Henriette – 20 30 86 95

Til dig der er klar til at gå til gymnastik uden mor og far! Har du har lyst til at øve dig i at 
blive rigtig god til gymnastik? Er du klar til at have det sjovt og møde nye venner? Så er 
krudtuglerne lige noget for dig. Igennem sæsonen skal vi synge, danse, lave små rytmi-
ske sammensætninger og bruge en masse sjove springredskaber. Vi glæder os til at se 
en masse skønne krudtugler.

Sandra T.

Tenna Frida

Olga

Henriette

Bente

Dorthe
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Team Micro er et hold for piger og drenge i alderen 6-8 år. Vi er et hold for alle uanset 
niveau. Vi vil igennem sæsonen sørge for at alle får lov til at springe og danse. Der vil 
være plads til leg og andre aktiviteter i løbet af sæsonen.

Team Micro 6-8 år

Sted/tid: Skagen Sportscenter / onsdage 16:00 – 17:30  
Start: Uge 36, ons. 07.09.22 
Kontingent: 500,- 
Kontaktperson: Ida – 53 27 65 20 

Team Mini 9-12 år

Team Mini er klar igen efter en god sommerferie! Vi er et hold for både piger og drenge i 
alderen 9-12 år. Holdet er for begyndere og øvede gymnaster. 
Vi vil i sæsonen danse fede rytmeserier og springe i redskaber. Hvis lysten kun er til at 
lave enten spring eller rytme, er dette også ok. 
Lyder dette som noget for dig? Så glæder vi os til at se dig til en sæson med smil og 
glæde!

Sted/tid: Skagen Sportscenter / tirsdage 18:00 – 19:30  
Start: Uge 36, tirs. 06.09.22 
Kontingent: 500,- 
Kontaktperson:	 Josefine	L	–	40	55	22	96

Annebeth

Elias

Josefine L.

Ida

Henriette

Betina

Dorthe

Mikkel

Tenna

Caroline

Silke

Dig?
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Team Junior er et hold for nybegyndere og øvede drenge og piger i alderen 13+, dog 
vil alderen på rytmedelen være begrænset til 13-15 år, da foreningen herefter kan til-
byde rytme på andet hold. 
Vi vil igennem sæsonen sammensætte en fed opvisning bestående af rytmeserier og 
springsekvenser. Vi vil sætte fokus på grundgymnastik, udvikling og sammenhold. Det 
er valgfrit om man ønsker at både springe og lave rytme eller blot lave en af delene.

Rytmeholdet er for piger mellem 16-25 år, som gerne vil udfordre sig selv med serier i 
forskellige stilarter. Vi vil igennem sæsonen sætte fokus på styrke, smidighed og sam-
menhold. Holdet er for både nybegyndere og øvede. Vi glæder os til at se dig! 

AnnebethAnn-Sofia Maren Sandra W.

Ann-Sofia

Silke

Maren

Nanna

Team Junior 13+

Rytmeholdet 16-25 år

Sted/tid: Skagen Sportscenter / mandage 16:30 – 18:30  
Start: Uge 36, man. 05.09.22 
Kontingent: 500,- 
Kontaktperson:	 Ann-Sofia	–	28	97	58	66

Sted/tid: Skagen Sportscenter / mandage 18:00 – 19:30   
Start: Uge 34, man. 22.08.22 
Kontingent: 600,- 
Kontaktperson:	 Ann-Sofia	–	28	97	58	66

Nyhed

Nyhed
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Er du god til rytmegymnastik? Er du til lækker musik? Er du kvinde mellem 25-55 år? 
Så kom og vær med på Retroholdet. Vi skal grine, svede og ikke mindst lave en masse 
god gymnastik. Holdet er for nybegyndere og øvede. 
Det er valgfrit om du vil deltage i opvisningen. Vi glæder os til at se dig!

FF SKAGEN A/S

Dette hold er udelukkende henvendt til kvinder på 50+. 
Det er ikke et opvisningshold, men et hold hvor funktionel træning 
er i fokus. Fantastisk holdtræning der styrker balancen, giver styrke, 
øger din smidighed og udfordrer din kondition – alle større muskel-
grupper trænes igennem. Et fælles Q hold der sagtens kan udvides 
til mere sociale arrangementer, hvor motionen er i fokus for 50+ 
kroppe. 

Retroholdet 25-55 år

Q-holdet 50+

Sted/tid: Skagen Sportscenter / mandage 19:30 – 21:00  
Start: Uge 36, man. 05.09.22 
Kontingent: 600,- 
Kontaktperson: Mie – 29 90 27 71

Sted/tid: Skagen Sportscenter / torsdage 17:30 – 18:30 
Start: Uge 37, tors. 15.09.22 
Kontingent: 600,- 
Kontaktperson: Mette Mai – 22 12 25 06

Nyhed

Mette H.Mie

Mette Mai

Josefine B.

Nyhed
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Sted/tid: Skagen Sportscenter / søndage 10:00 – 11:00
Træningsdatoer:  11.09.22 + 25.09.22 + 02.10.22 + 30.10.22 + 20.11.22 

 + 27.11.22 
Start: Uge 36, søn. 11.09.22 
Kontingent: 350,-
Kontaktperson: Maren – 60 24 73 84, Mie – 29 90 27 71

FF SKAGEN A/S

Gulddrengene … Dette er et hyggehold for mænd mellem 18-99 år. 
Her på holdet drejer det om at røre sig og få sved på panden. Vi vil 
igennem sæsonen få rørt diverse muskler. Man laver det man kan 
holde til. 
Vel mødt til hygge og motion!

Stjerneholdet er gymnastik for børn med særlige behov. Vi vil forsøge at tilpasse 
træningsforholdene til børnenes individuelle evner og særlige behov med det formål 
at børnene oplever fællesskab, glæde, udfordring og udvikling. Vi bestræber os på 
at kunne tilbyde et hold, hvor kvaliteten er stor og accept er et nøgleord – alle skal 
kunne være med. Er dette et hold for dig/jer eller har du kendskab til nogle, så deltag 
eller del gerne! 

Børn skal være ifølge med en voksen. Holdet er som udgangspunkt ikke et opvis-
ningshold. 

Gulddrengene 18-99 år

Stjerneholdet (børn med særlige behov)

Sted/tid: Skagen Skole / mandage 18:00 – 19:30  
Start: Uge 36, man. 05.09.22 
Kontingent: 600,- 
Kontaktperson: Gert – 21 47 28 42 

OBS

Nyhed

Gert
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GF 76  –  Fakta
Tilmelding: 
Tilmelding sker online via. vores hjem-
meside www.gf76.dk
Eventuel udmeldelse som følge af syg-
dom eller bortrejse skal ske til kassere-
ren, Hanne Rasmussen på tlf. 98 44 48 
50 eller mail 
GF76@skagennet.dk.

Kontingent: 
Kontingent dækker alle træninger i løbet 
af sæsonen, men der kan forekomme 

ekstra udgifter til træningsweekender, 
dragtkøb samt eventuel transport til 
udenbys opvisninger.
GF76 yder et tilskud til dragtkøb, samt 
et lille tilskud til jule– og sæsonafslutning.

Ferie: GF76 følger skolernes ferier. 

Generalforsamling: Primo april.

Fast opvisning: GF76’s egen opvisning – 
lørdag den 25. marts 2023.

Vi vil gerne sige tak til alle, der sponserer eller på anden måde støtter GF 76.

Tonny’s Blomster
Skagen

Tlf.: 98 44 35 33

Blomsterværkstedet

Tonny’s Blomster
Skagen

Tlf.: 98 44 35 33

Blomsterværkstedet

Tonny’s Blomster
Skagen

Tlf.: 98 44 35 33

Blomsterværkstedet

JENS CHRISTOFFERSEN A/S
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