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Aflysninger
Meditation og mindfullness er
indtil videre aflyst
20/3: Hockey
5/4: Vild med dans, Mave/ryg,
badminton og bordtennis
8/5: Linedance
Tirsdage i maj: Yoga - erstattes
af sommeridræt på Østerstrand
kl. 9.00 - 10.00

Så tager vi hul på 2018

Bevæg dig glad - Husk det nu

Efter en veloverstået juleferie er det igen tid
til at trække i idrætstøjet og hilse på hos
Idræt i dagtimerne. Programmet for 2018
byder på nogle justeringer med flere Træning og trivselshold, et ekstra Neurotræningshold og ændring af tidspunktet for
intervalgang og HIT.
2018 er også et jubilæumsår for Idræt i dagtimerne, der fylder 30 år til marts. Dette skal
selvfølgelig markeres med masser af aktivitetsmuligheder og nogle gode fortællinger
fra de seneste 30 år. Dette vil der komme
nærmere information om i løbet af den
kommende måneds tid. I kan dog allerede
sætte kryds i kalenderen fredag den 9.
marts, hvor jubilæet markeres.
Ellers er der blot at ønske rigtig god fornøjelse med den kommende sæson.
Mvh. Tony

”Leg dig glad”.
I bestræbelserne på at skabe mulighed
for bevægelse/aktivitet for borgere med
demens og hukommelsesproblemer, har
vi lige nu fokus på at brede ”Leg dig glad”
ud i hele Fredericia kommune.
”Leg dig glad” er jo vores ide om at børnehavebørn kan blive små demensvenner
og i egenskab af dette gå ud på plejecentrene og hjælpe os med at lave fysisk
aktivitet, til glæde for både ung og gamÆndringer til programmel.
Siden august sidste år har en gruppe børn met
fra børnehaven ”Ta fat” besøgt plejecen- Vild med dans: Hver torsdag
teret Madsbyhus, hver anden mandag. øver John grundtrin fra kl. 9.45 De har hjulpet os med at afprøve ideen, 10.00
og det har været en stor succes. Vi både 9/2: Badminton i hal 2
spiller bold, leger og synger, og efterføl- 1/5: Linedance i loungen
gende spiser børnene deres medbragte 1/5: HIT samt træning og trivsel
mad rundt om bordet i stuen sammen fortsætterhold i hal 2
8/5: HIT samt træning og trivsel
med beboerne.
Udover den frivillige, måske dig, er der en fortsætterhold i hal 6
pædagog med fra børnehaven samt en 15/5: Linedance i loungen
15/5: HIT samt træning og trivaktivitetsmedarbejder fra plejecenteret.
I det nye år skal vi have ”Leg dig glad” ud sel fortsætterhold i hal 2
på flest mulige plejecentre i byen. Til 22/5: Linedance i loungen
dette dejlige tilbud mangler vi nye frivilli- 22/5: HIT samt træning og trivsel fortsætterhold i hal 2
ge i ”Bevæg dig glad”.
For at være med som frivillig behøver du 29/5: Linedance i hal 6
ikke at have specielle forudsætninger, 29/5: HIT samt træning og trivmen kunne lide både børn og ældre samt sel fortsætterhold i hal 2
have lyst til at blive rigtig glad, for det er April og maj: Puls og styrke samt
det, der sker. Man bliver simpelthen i så dansefitness i hal 4 - badminton
godt humør af at se lyset i de ældres øj- i hal 2
ne, når børnene er i rummet, men man
bliver også glad af at opleve de søde unger folde sig ud.
Kalenderen
Sidst men ikke mindst bliver du del af en
gruppe frivillige, der virkelig gør en for- 2/1: Første aktivitetsdag
skel for borgere med demens i Fredericia. 2/1: Svømning foregår i offentlig
Vi frivillige hygger os sammen med grill- åbningstid
hygge om sommeren og julefrokost i jule- 9/3: Jubilæum
tiden, og vi bliver klogere sammen ved 1/5: Opstart sommeridræt på
tema/inspirationsdage hen over året. Østerstrand - hver tirsdag i maj
Som frivillig kan du desuden deltage gra- kl. 9.00 - 10.00
tis i Idræt i dagtimernes mange aktivite- 1/6: Sidste aktivitetsdag
ter.
2-3/6: Stafet for livet
Håber dette har vakt din interesse, så 4/6: Opstart sommeridræt
kontakt mig endelig på Idræt i dagtimernes kontor eller på mobil 29128719.
Mange hilsner Lone Brodersen
Afløsere
Mail lb@iid7000.dk
2/2: Vandgymnastik: Kasper

Mobilepay
I 2018 bliver det muligt at betale med mobilepay, vi håber, at have det hele klar til
januar.

Dansefitness - fra en brugers vinkel
Dansefitness er holdet, hvor du får trænet
din indre John Travolta og hvor instruktøren
bruger sætninger som; ”sexet over hele
linjen”, ”dyb tæerne” og ”ryst med det du
har” alt imens musikken brager igennem i
en Jive, Salsa, Quickstep med videre. Hvis du
går med en indre dansemus, og gerne vil
have sved på panden til noget godt musik,
så kom med til Dansefitness...

Meditation og mindfullness
Vi leder efter en ny instruktør, men holdet
er desværre aflyst indtil videre… Hold øje
med vores facebook– og hjemmeside, så
snart vi ved mere, vil det stå der.
Kan du undervise i meditation og mindfullness eller kender du en, så kom endelig forbi kontoret eller ring til os
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Personligt armbånd
til træningscenteret
Køb dit eget personlige
armbånd til træningscenteret og træn i hele hallens
åbningstid - også aften og weekend.
Pris:
1. januar- 31. august 2018
kr. 1.200,- + kr. 100,- i dep.
Bestilles på vores hjemmeside eller på
vores kontor.
Prisen er inklusiv kontingent til
Idræt i dagtimerne i hele perioden. Det
vil sige, at du samtidig kan bruge de fleste af vores øvrige aktiviteter.

Mulighed for abonnement
Det er muligt, at købe et armbånd til
træningscentret igennem et abonnement.
Prisen er kr. 150,- pr. måned frem til
abonnementets udløb.
Dette betyder rent praktisk, at du tilmelder dit dankort i forbindelse med tilmelding. Herefter trækkes der løbende kr.
150,- hver måned i abonnementets løbetid.
Abonnementet er bindende indtil d. 31.
august 2018

Vandgymnastik - forår 2018
Træning i varmtvandsbassin er en
alsidig træningsform, hvor du
træner din kondition, bevægelighed, muskelstyrke og balance. Du kan
også bruge varmtvandstræning til afspænding og smertelindring.
Onsdag kl. 12.00 - 12.45
Hold 1: 10. - 31. januar
Hold 2: 7. - 28. februar
Hold 3: 7. - 21. marts
Hold 4: 4. - 25. april
Hold 5: 2. - 30. maj
Pris:
Hold 1 og 4: Kr. 440,- pr. hold
Hold 2 og 3: Kr. 355,- pr. hold
Hold 5: Kr. 525,Instruktør: Kasper

Fredag kl. 11.30-12.15 og kl. 12.15-13.00
Hold 1: 5. - 26. januar
Hold 2: 2. - 23. februar
Hold 3: 2. - 23. marts
Hold 4: 6. - 20. april
Hold 5: 4. maj - 1. juni
Regler for brug af svømmehallen og Pris:
Hold 1, 3 og 5: Kr. 440,- pr. hold
badeland.
Inden du går i svømmehallen, skal du Hold 2 og 4: Kr. 355,- pr. hold
vaske dig grundigt over hele kroppen, Instruktør: Lone
herunder også dit hår af hensyn til badevandets kvalitet. Afvaskning foregår uden Priserne er inkl. 100 kr. i depositum for
badetøj. Såfremt du ikke har vasket dit armbånd. Armbånd udleveres på kontohår med sæbe, skal du benytte bade- ret.
hætte. Hvis du går på toilet eller i sauna, Tilmelding på vores hjemmeside eller på
kontoret
skal du vaske dig igen.
Svømning tirsdag og torsdag fra kl. 12.00
- 13.00:
Leje af skabe i FIC
Bemærk venligst at det ikke er tilladt at
For kr. 145 pr. år, kan du leje dit
hoppe i vandet før kl. 12, da der ikke er
eget skab - henvendelse i bowen livredder til stede før.
ling

Regler for brug af træningscenter

• Man må udelukkende opholde sig i
træningscentret, hvis man er medlem
og har et blåt chiparmbånd.
• Man skal bære armbåndet synligt,
enten om håndleddet, på drikkedunk
eller lignende.
• Ved ankomst til træningscentret, bippes chiparmbåndet på scanneren ved
touchskærmen, kvittering udskrives og
medbringes i træningscentret.
• Brug én maskine/vægt af gangen, så
andre kan komme til.

• Ryd op efter dig selv, læg vægte
m.m. tilbage på plads.
• TØR altid maskiner, bænke m.m.
af efter brug.
• Brug kun rene indendørs-sko i træningscentret.
• Træning foregår i træningstøj.
• Behandl generelt maskiner og udstyr ordentligt, så det ikke ødelægges, dvs. betræd fx ikke træningsbænkene med sko på.
• Tag hensyn til de andre brugere af
træningscentret – så er der plads
til alle.

GoRun
Gang, lunten eller løb? GoRun er for alle også for dig.
Du får rørt dig, kommer ud i naturen og er
sammen med andre. Og så koster det dig
ikke en krone!
Kom og vær med, når Bevæg dig for livet løb inviterer til GoRun hver søndag kl.
10.00
Hvor? Fredericia Idrætcenter/Fredericia
Løbeklub (Indgang lige ved siden af Monjasa Park Fodboldstadion)
Hvornår? Hver søndag kl. 10.00
Hvor langt? 2,5 eller 5 km i det skønne
Madsbyområde
Vi glæder os til at se dig!
Det med småt:
Tidtagning er muligt, hvis du er tilmeldt
senest fredag og er ude på 5 km.
Læs mere: GoRun Fredericia Facebook &
GoRuns hjemmeside

Ombygning af indgangsparti
Ombygningen af indgangspartiet er i fuld
gang, og der vil derfor kun være indgang
til idrætshallen via svømmehallen. Ombygningen medfører desværre enkelte aflysninger samt flytninger af hold - vi håber på
jeres forståelse for dette.

Saunagus - julegave
Torsdag d. 21. december vil der være mulighed for saunagus kl. 12.00 - 12.30 samt
kl. 12.30 - 13.00. Det er kun muligt, at
deltage på et saunagushold. Billetter
afhentes på kontoret.

T-shirts
Så kan vi igen tilbyde t-shirts i svedtransporterende materiale eller i en god bomuldskvalitet med IIDs
navn
på.
T-shirts kan prøves og
købes på kontoret.
Pris: Kr. 100,Restsalg kr. 50,-

Salg fra kontoret
Træningselastikker:
3 farvevarianter - gul, rød
eller grøn
Pris: Kr. 50,- pr. stk.
Redondobolde:
Pris: Kr. 80,- pr. stk.
Yogablok
Pris: Kr. 20,Små elastikker
Blå eller hvid: Kr. 20,-

