PEDERSKER IF

Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg
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Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:
Formand:

???????

Næstformand ????
Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10

mobil nr. 22222358

Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej 35,,

mobil. nr. 50728537

Gymnastik: Marianne Haase, Munkegårdsvejen 2

mobil nr. 42339658

Fodbold: Flemming Nexø, Hegnedevejen 31

mobil nr. 24464007

Taekwondo: Mikael Hesthaven Bodernevej 19

mobil. nr. 20425082

Festudvalg : ????
suppleant:?????
Redaktør: Marianne Jensen, Dr. Glavens Vej 1

mobil nr. 24656537

E-mail: marronnic@gmail.com
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Hej sponsorer
Først en stor tak til vores trofaste og dejlige sponsorskare.
I er rigtig mange og dejlig trofaste over for os.
I er den egentlige årsag til at vi har de forskellige aktiviteter i gang. Fordi I er så trofaste er der heller ikke
noget nyt fra denne kant.

Intet nyt er godt nyt. Det passer i dette tilfælde.

Tusind tak
Irene Espersen
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Bedstemor fodbold
Vi spiller 1 time hver onsdag aften fra 19.00-20.00 på Pedersker stadion. Vi træner på et niveau, hvor alle kan være med i deres eget tempo. Vi starter med nogle simple
fitness øvelser og lidt let løb som opvarmning. Derefter
laver vi forskellige fodboldøvelser med bold både individuelt og sammen som et hold. Der er altid smil på læben, en
masse grin og hygge Venlig hilsen
Kenneth Hansen
Træner - bedstemor fodbold

Snellemark 36. 3700 Rønne. Tlf. 5691 4901

U8 - U10 og U12 mix
Vi er en flok glade piger og drenge, som træner fodbold
hver onsdag fra kl. 16,30 –17,30.
Vi hygger, træner, har det sjovt og tager til stævner.
Der er altid plads til nye spillere.
Fodboldhilsner fra
Ea 30268105
Trine 51702541
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Gymnastikafdelingens aktiviteter i sæsonen 2017 – 2018.
Hurra så skal vi i gang igen! Gymnastikafdelingen har i
denne sæson 3 tilbud at byde ind med.
Vi ville gerne have mange flere, men det har desværre
vist sig at instruktørerne ikke ”hænger på træerne”. Hvis
der skulle være nogle, der går rundt med ”en instruktør i
maven”, så ring fluks til undertegnede. Der vil være mulighed for at komme på kursus.
Spilopperne.
Rytmisk gymnastik for drenge og piger i alderen 6-9 år.
Har du lyst til en sjov time med rytme, træning, leg, musik
og meget mere – så mød op i gymnastiksalen på Sydbornholms Privatskole.
Vi mødes hver onsdag kl. 16.30 – 17.30. Første gang er
onsdag den 20. september.
Instruktørerne er: Julia Hesthaven og Rosa Hansen.
Pigerytme.
Rytmisk gymnastik for piger i alderen 8-12 år.
For nybegyndere og let øvede.
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Vi vil afslutte sæsonen med en opvisning, hvor vi viser,
hvad vi har lært i løbet af sæsonen.
Vi mødes hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00. Første træningsgang er tirsdag den 19.september.

Instruktørerne er: Rosa Mathiesen og Karen Munch.
Sundt og godt
– Motionsgymnastik for alle. Sæsonstart tirsdag d. 19. september.
Målgruppen er m/k i alle aldre, der har brug for at få rørt
sig.
Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00 – og slutter igen kl.
20.00 – 20.15.
Vi træner i gymnastiksalen på Sydbornholms Privatskole.
Husk I skal via kældertrappen fra
p – pladsen.
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Bedstemor fodbold lyder til at være en god ide, andre
steder kalder man det fodbold fitness, jeg kan høre
dem hjemmefra om onsdagen, når de snakker (træner).
Fremmødet ser ud til at være ok. Det er jo noget helt
nyt, så vi ser hvad tiden bringer. Tak til Kennet.
Flemming Nexø
Fodboldformand

Vi vil starte hver træningstime med at få pulsen op med
en lille aerobic serie og god musik. Derefter vil de store
terapibolde blive flittigt brugt til at arbejde alle kroppens
muskler igennem i et stille og roligt tempo. Efter den grundige opvarmning træner vi mere målrettet ryg, mave,
skuldre, ben etc.
Vi skal henover sæsonen arbejde med elastikker, stepbænkene, sjippetove og håndvægte.
NYT! Smart træning, hvor vi styrker vores sanser og holder hjernen frisk vil være et nyt indslag.
Vi slutter af med afspænding til stille musik.
Målet er at vi er i bevægelse hele tiden og med tiden får
lyst til mere. Vi skal svede, knokle og grine!
Instruktøren på holdet vil være: Marianne Haase, mobil
42339658.

Med gymnastikhilsen Marianne Haase, formand for gymnastikafdelingen i Pedersker IF.
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Efterårs nyt 2017
Der er efterhånden ikke så meget at fortælle om, men
lidt sker der da. Trine og Ea har fået gang i noget for de
lidt mindre piger og et par drenge, som spiller med på
samme hold, der er tilmeldt U/12 piger. De lidt yngre
tager til fætter BR stævner og lignede. Om der skal
spilles indendørs til vinter er ikke afklaret endnu, men
det finder vi ud af.
Problemet er det samme, som det har været længe
med at finde nok børn i samme alder, for at være et
hold, 2 årgange er på samme hold, derfor er der drenge med for at være lidt flere.
Af samme årsag er U/14 drengene ikke mere hos os,
der var for lidt spillere til at få et hold til at fungere, og
for lidt lyst til at være træner, men vi har sagt i de sidste
par år at nu stopper holdet og alligevel har det lykkedes
at køre videre, men nu er det slut, så tak til dem som
har kæmpet for drengene.
3 eller 4 af drengene fortsætter i ÅIF med at spille fodbold. Det blev de glade for i ÅIF, så er der nok til at stille med to hold.
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Gymnastik

Aktivitets kalender
i Pedersker idrætsforening
Efterår/vinter 2017

Sæsonstart i uge 38
Spilopperne
Rytme gymnastik 6 - 9 år mix

Fodbold

Instruktører: Julie og Rosa
Onsdag kl. 16,30 - 17,30

U8 - U10 og U12 mix

Pigerytme

Onsdag fra kl. 16,30 - 17,30

8 - 12 år

Trænere:

Instruktører: Karen og Rosa

Ea og Trine

Tirsdag kl. 17,00 - 18,00

Bedstemor fodbold

Sundt og godt

Sidste træningsdag onsdag d. 20.09 kl. 18,30 19,30 vi slutter med kaffe

Motionsgymnastik M/K voksne
Instruktør: Marianne Haase
Tirsdag kl. 19,00 - 20,15

Kontaktperson: Flemming Nexø mobil 24464007
Kontaktperson: Marianne Haase, mobil 42339658
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