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Velkommen
Lindknud Gymnastik– og Ungdomsforening og
Hovborg Ungdoms– og idrætsforening vil gerne byde velkommen til
sæsonen 2017 / 2018.
L.G.U og H.I.U.F har igen i år arbejdet på at få lavet nogle tiltag, der
kan gavne vores lokalsamfund.
Derfor har vi i fællesskab lavet denne folder, hvor vi fortæller om
alle de tilbud, der tilbydes, således man kan holde sig i gang, når den
mørke tid kommer.
Det er derfor vores håb, at I vil bakke op om begge
foreninger, hvor der er rig mulighed for at både børn, unge såvel som
voksne, at få sig rørt og møde andre mennesker, der har samme
interesser, som en selv.
Så kære borger; bak op jeres forening og deltag, gerne i flere ting,
således at vores frivillige trænere og ledere bliver rigtig glade.
Vi ses i Lindknud hallen og Huset i Hovborg.
Med venlig hilsen
L.G.U og H.U.I.F

LINDKNUD UNGDOMSKLUB
Kære forældre og børn 4-6 klasse.
En ny sæson nærmer sig for ungdomsklubben og for at komme godt i
gang, er hermed et kort skriv med information.
HVEM MÅ KOMME I UNGDOMSKLUBBEN:
Ungdomsklubben er for alle børn fra og med 4 klasse til og med 6
klasse. Det koster 200 kr. for et år som skal betales den anden gang
for tidligere klubaktive børn. For nye betales der efter de to første
gange, hvor der er mulighed for at prøve om det er noget for den
enkelte.
HVORNÅR:
Det er muligt at komme i klub hver onsdag fra 18.30 – 20-30,
undtaget skoleferier. Vi starter uge 34 til og går på sommerferie uge
23 2018.
HVOR ER UNGDOMSKLUBBEN:
Ungdomsklubben er pt. i den gamle DLG bygning, men vi håber at
kunne flytte til tilbygningen ved hallen, snarest muligt i løbet af
efteråret.
HJÆLP:
Vi har brug for hjælp. Der er et antal frivillige som nu står i klubben,
men vi har behov for flere, hvis der fremover også skal være en
ungdomsklub for børnene i Lindknud og Hovborg.
Vi mangler hjælp til følgende, men såfremt man har lyst til at byde
ind på en anden relevant opgave er det selvfølgeligt også muligt:
- Kontaktperson til LGU. En med overblikket der har
kontakten
- Forældre til at lave hyggekroge f.eks. af paller eller hvad
kreativiteten ellers byder.
- Frivillige til at stå i klubben på skift om onsdagene.
- Frivillige der vil arrangere temaonsdage med børnene.
Vi håber på en god opbakning da det ellers formentlig vil være
vanskeligt at bevare en klub.
Mvh. Ungdomsklubben & LGU
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BADMINTON

Gymnastik og dans 2017-2018

Der vil igen i år være mulighed for at spille motionsbadminton i
Lindknud Hallen. Opstart er i uge 36 og der spilles følgende dage:

Så er vi i gymnastikudvalget igen klar til en ny sæson med masser af
fart, sjov og glæde. Holdene er lavet i samarbejde med HUIF, LGU
Læborg og LGU Lindknud.

Tirsdag fra kl. 19.00 – 22.00
Onsdag fra kl. 19:00 – 22:00
Torsdag fra kl. 20.30 – 21-30

Sæsonen starter i uge 38 og vi er klar med opvisning

Kontingent er 900,- kr. pr. bane for hele sæsonen
Booking af baner kan ske til Jan Erik Hansen: 20 94 96 76

lørdag d. 3. marts 2018 kl.16.00
Det er en vurderingssag fra jer forældre hvilket hold der passer
barnet bedst. Bemærk der trænes i Hovborg, Læborg og Lindknud
hallen.
Vi holder ferie i uge 42, uge 52, uge 1 og uge 7.

Ungdomsbadminton
Efter at vi sidste sæson prøvede med noget badminton for vores unge
mennesker med pænt opbakning prøver vi det igen i sæsonen
2017/2018.
Vi starter op i uge 38 og træner i Lindknud hallen på følgende dage:

Vi er godt klar over, at fodboldsæsonen ikke er slut i uge 38, men vi
har desværre ikke mulighed for at gøre det anderledes. Det er derfor
helt okay, først at starte på gymnastik, når du er færdig med at spille
fodbold, giv dog lige trænerne på holdet besked.
Vi glæder os til at se jer alle sammen, har I spørgsmål så ring til
Gitte Dalsgaard Hansen 26612902

Mange hilsner fra Gymnastik udvalget

Mandag fra kl. 17.00 til 18.00: Fra 0 klasse til og med 3 klasse
Onsdag fra kl. 17.30 til 19.00: Fra 4 klasse
Kom og prøv om det er noget for dig, vi har ketcher som du kan låne.
Kontingent er 250,- kr. for hele sæsonen.
Træner: Pernille Thøstesen – tlf.: 91 33 30 43 samt
Bjarne Tarp: tlf.: 23 34 45 19
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Mandag
Forældre/barn.
0-3 år
Sted:
Tid:
Leder:
Tlf.:
Pris:

Huset i Hovborg.
16.30-17.30
Anja Hansen og Gitte Dalsgaard
26612902
325 kr.

For de ”ældre”
Igen i år vil der hver mandag fra 19.30 – 21.30 blive afholdt interne
fodboldturneringer i Lindknud Hallen:
Der spilles 3 mod 3 og holdene mødes ca. hver 3. mandag.
Tilmelding af hold kan ske til Niels Christian: 20 32 83 71 eller
Henrik Andersen: 23 32 43 89
Opstart i uge 43.

Er du mellem 0-3 år og har du lyst til at have det sjovt med mor og
far, så kom til gymnastik og få sved på panden.
Vi starter timen med fællessang og herefter vil der være forskellige
lege. Vi har gerne lidt af de samme lege, da det giver genkendelse
hos barnet og derved mulighed for, nemmere at kunne deltage i
timen. Vi slutter timen af med leg på redskaber, hvor vi bygger en
bane og til sidst en ”på gensyn” sang. Kom og vær med til en
hyggelig time med sange, leg og motorisk udvikling. Glæder os til at
se jer.

Der afholdes ligeledes turneringer i Huset i Hovborg om onsdagen
fra kl. 19.00 – 21.30. Der spilles efter samme princip, som i
Lindknud og tilmelding kan ske til Kurt Vad: 30 30 14 01
Opstart i uge 43.

Mandag
Junior og ynglinge holdet
Fra 7.klasse – op

Vel mødt til endnu en forrygende sæson.

Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Hold i Lindknud:
Senior
Old boys
Veteraner (40+)

Hold i Hovborg:
Old boys
Veteraner (50+) A
Veteraner (50+) B

Med venlig hilsen
Fodboldudvalgene i Hovborg og Lindknud

Læborg Multihus
17.00-19.00
Sofia Jønson og Mira
William og Kristian Jønson.
25 30 18 72
600 kr. (opvisningsdragt betales separat senere)

Et hold for både drenge og piger som vil lave spring- og
rytmegymnastik. Der bliver chance for at gå i dybden med enten
spring eller rytme. Så hvis sjov og spring/rytme og godt sammenhold
er noget for dig så er det her holdet for dig. Vi glæder os til at se dig.
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Onsdag

Fredag

Piger og drenge
5 kl. – 7. kl.

Piger og drenge
4 år – 6 år

Sted: Lindknud Hallen
Tid: 17:30 – 18:30
Kontakt: Kurt Vad
Tlf.: 30 30 14 01
Start uge 43 !

Sted: Huset i Hovborg
Tid: 13.15 – 14:15
Kontakt: Kurt Vad
Tlf.: 30 30 14 01
Start uge 43 !

Fredag
Piger og drenge
0. kl. – 4. kl.
Sted: Huset i Hovborg
Tid: 14:45 – 16:00
Kontakt: Kurt Vad
Tlf.: 30 30 14 01
Start uge 43 !

Der er planlagt 2 DGI stævner i Hovborg og 1 i Lindknud, hvor vores
spillere vil have hjemmebane.
Nærmere info herom senere

Tirsdag
Damer
Alle der har lyst
Sted: Huset i Hovborg
Tid: 20:00 – 21:30
Kontakt: Anja Mølholm
Tlf.: 22 66 72 88

Start uge 43 !
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Mandag
Step (Ikke et opvisningshold)
Sted:
Tid:
Leder:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
18.00-19.15 (kører indtil 18/12-17)
Jane Damgård Povlsen
20327161
325 kr. (500 kr. for både Step og S-formstræning)

Vi har holdt pause i 2 år - Nu vil vi i gang igen!
Step er intens træning med høj puls, og vi garanterer, at du får brændt
en masse kalorier af. Der er høje knæløftninger og seje serier til den
store guldmedalje. i næsten 30 år har Step været populært verden
over, og det lever stadig - for det er sjov holdtræning med masser af
grin, energi og sved på panden. vi laver en lille koreografi på og
omkring én Step bænk. vi får styrketræning og udstrækning.
Alle kan være med så kom til en glad aften !

Mandag
S-formstræning (Ikke et opvisningshold)
Sted:
Tid:
Leder:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
18.15-19.15 (Starter d. 8/1-18)
Bodil Vinding (Sygeplejerske og S-formsinstruktør)
28517620
325 kr. (500 kr. for både Step og S-formstræning)

S-formstræning henvender sig især til dig, som har led-, ryg-, eller
muskelsmerter. Den sigter mod at give dig smertelindring og en god
kropsholdning og dermed øget velvære. Gennem S-formstræning
styrker du muskulaturen i ben, baller, mave, ryg, arme og
halsmuskulatur. Jo ældre vi bliver, des mere væsentlig er det at træne
og fastholde smidighed, bevare den oprejste holdning og evnen til at
bruge kroppens naturlige bevægemønster. Træningen kan udføres på
flere niveauer. Alle kan være med. Der må gerne medbringes egen
yogamåtte. Jeg glæder mig til at se jer.
BEMÆRK OPSTART 8/1-18 !
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Tirsdag
Friske fyre
0.-3. Kl.
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
16.15-17.30
Kenneth Voss Hansen
William Thinnesen, Casper Frandsen og Sif Buhl.
29708194
325 kr.

Hej drenge. Tag din kammerat med og få mange seje timer i hallen.
Er du en frisk fyr med krudt i, så kom til gymnastik.
Vi vil hver gang tømme redskabsrummet, så vi kan springe og lave
seje tarzanbaner. Tag dine bedste venner med, så vi kan få nogle
Sjove timer sammen. Vi ses.

Tirsdag
Friske Tøser
0.-3. Kl.
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
17.45-19.00
Ida Olsen og Stine Olsen
Mette Kyed Nielsen, Kenneth Voss Hansen og
Henriette Voss Hansen.
60488451
325 kr.

Friske tøser er et hold for alle friske piger mellem 0.-3. Klasse, der er
klar på at tilbringe nogle hyggelige aftener med en god kombination
af leg, rytmisk gymnastik og spring. Vi er 5 trænere der er mere end
klar på at tilbringe tirsdag aften med jer, så vi kan få støbt en
opvisning på benene der vil vælte jeres venner, søskende, forældre,
bedsteforældre mm. omkuld.
Håber vi ses til en hyggelig sæson.
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INDENDØRS FODBOLD
SÆSON 2017/ 2018
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Familie idræt – Nyhed fra sæson 2017/2018
Træning for hele familien – unge som ældre. Tag familien eller
naboen under armen og kom til en sjov og alsidig træning.
Lørdag formiddage kl. 10-11.30, ca. 1 gang i måneden i perioden
september ’17 – april ’18. Information følger på Hovborg
Fitness’ facebook side i løbet af august måned.
10 kr per deltager per gang.

Priser:
Fitness medlemskab
Helårs:
1200 kr.
Halvårs: 800 kr.
Kvartal: 500 kr.
Hold
300 kr. for 10 gange,
inkl. 2 prøvegange.
Alle aktiviteter foregår i Huset i Hovborg.

Krocket.
Hovborg og Lindknud er fælles om krocketspillet.
Der spilles på banerne i Hovborg.
Der spilles hver tirsdag og torsdag aften kl.18,00. Når vi går over til
vintertid spilles der så vidt muligt hver fredag kl. 13,30.
Hvis der er nogen der har lyst til at prøve spillet, er de hjertelige
velkomne. Vi har ekstra køller, så bare kom.
Der er gratis prøvespil resten af året.
Krocket udvalget er:
Erik Hansen, Hovborg tlf. 75396317.
Rita Mahler, Hovborg tlf. 75396012.
Peter Tarp, Lindknud tlf. 21518201

Side 9

Onsdag
Bøllerne
Fra 3-6år
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen.
16.30-17.30
Christian Beier
Henrik Andersen, Janni Kjær og Anne Burkal.
51965958
325 kr.

På ”bøllerne” skal vi have det sjovt, lege en masse lege, blive mere
bekendte med redskaberne og få en masse sjove oplevelser med
gymnastikken. Lyder det som noget for dig, så kom og vær med, så
kan dig og dine kammerater få nogle sjove og spændende timer
sammen med os...
Vi glæder os meget til at se dig.

Torsdag
Dans for sjov
3-8 år
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
16.00-16.50
Susanne Schøneberg
Michele Schøneberg
29628796
325 kr.

Der vil blive danset Moderne Dans og Hip-Hop, til de nye MGP sange og
årets nye hits m.m.
Det finder sted i Lindknud hallen, hver torsdage kl. 16.00-16.50.
Så kom og vær med til at få danse-fødderne i gang!
Vi glæder os til at se dig, og dine dansetrin!
M.v.h. Susanne og Michele
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Torsdag
Dans for unge
9 år – op
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
17.00-18.00
Camilla Van Norde
Senia Mensel
42188352
325 kr.

Dans For Unge starter op igen, det går løs hver torsdage kl. 16.50-17.50 i
Lindknud hallen.
Vi danser: Street, Funk, Jazz, Moderne Dans, HipHop og som noget NYT
danser vi også HOUSE! Vi danser til tidens nye hits m.m.
Dette hold er for unge der leder efter udfordring og nye erfaringer!
Det bliver hårdt, men super fedt!
Vi glæder os til at se dig!

Torsdag
Mini Junior
4.-7. kl.
Sted:
Tid:
Leder:
Hjælpetrænere:
Tlf.:
Pris:

Lindknud Hallen
18.00-20.00
Sofia Jönson og Peter Thomsen
Sigurd Hvelplund, Claus Christensen og
Louis Christensen
25301872
600 kr. (incl. Opvisnings t-shirt)

Hej friske gymnaster.
Så er vi igen klar til en ny omgang gymnastik, hvor vi skal springe,
lege, have det sjovt og lave rytme! Det bliver både sjovt, hårdt og
lærerigt – noget for alle niveauer. Er du klar på sving, hop og spring,
så skal du gribe fat i din ven/veninde og komme til gymnastik på
mini junior mix. Vi glæder os til at se DIG.
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HOVBORG FITNESS TILBYDER
EFTERÅRET 2017: (Opstart uge 38)
Crossgym – OBS først opstart i uge 39
Funktionel og intens træning, som vil være tilpasset, så alle kan være
med og arbejde med opbygning af en god solid grundform.
Mandage kl. 18 – 19
Instruktør: Lisbeth.
Gerne tilmelding på mail: lisbeth@okogris.dk
Spinning
Høj puls, konditionstræning, fedtforbrænding! For alle aldre.
Tirsdage kl. 17.30 – 18.30 og torsdage kl. 17 – 17.45 (senior)
Instruktører: Marianne og Dorthe.
Gerne tilmelding på tlf. 23 60 39 73
Tirsdage og fredage kl. 5.45 – 6.30
Instruktører: Edwin og Kristina. Gerne tilmelding på tlf. 23 67 90 11
Senior Fitness 60+
Hold musklerne i form, koordinationen i top, konditionen intakt,
balanceevnen super, reaktionsevnen hurtig – og ikke mindst
bevægeligheden mange år frem.
Onsdage kl. 8 – 9
Instruktører: Karin og Børge.
For information kontakt Børge på tlf. 20 32 82 65
Step/styrke
Stepserier på stepbænk til lækkert musik og styrketræning med egen
kropsvægt for især mave, baller og lår.
Torsdage kl. 19.30 – 20.30
Instruktør: Lena.
Fitness medlemsskab
Åbningstider: alle dage kl. 6.00 – 22.00 for 15 +
Nyt medlemsskab: kontakt en instruktør og aftal en instruktørtime.
Genåbning: betal og kontakt Tore på tlf. 30 28 63 46 eller Birgitte
på tlf. 50 92 96 85 for aktivering af brik.
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