
Mærk pulsen. Mød magien.

Bliv en del af et 
gymnastikhold
som deltager til 
L2022 

30. juni - 3. juli 2022



Lokale hold til Landsstævne

Har din forening et hold som træner frem mod L2022, og gerne 
vil have lidt reklame? Send en mail til kristine.bisgaard@dgi.dk. 



Voksen motion m/k, Gymnastik Odder – GO

Beskrivelse af holdet:

Gymnastik Odder tilbyder et hold for voksne motionister, mænd og kvinder. Holdet er 

oprettet med henblik på deltagelse i L2022. 

Holdet er åbent for deltagere fra andre foreninger.

Vi skal lære et 10 minutters opvisningsprogram, som vi kan vise frem i Svendborg. 

Serierne vil være opbygget, så alle kan deltage, uanset erfaring.

Det sociale aspekt vægtes højt og du skal have lyst til samværet og fællesskabet 

omkring deltagelse i landsstævnet.

Træningstid og sted: 

Spektrum i Odder hver tirsdag kl. 17-19. Træningen starter den 5. april.

Instruktør: 

Marian Holst Petersen
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Funky Forstadsfruer, Skødstrup Sportsforening

Beskrivelse af holdet:

Det her er holdet for dig, der kan lide at bevæge dig til musik, og som synes, at det 

er supersjovt at lave serier og masser af koreografi.

Vi kombinerer dansetrin fra mange forskellige genrer blandt andet salsa, reggaeton, 

funk, disko, jazzballet og rytmiskgymnastik. Vi laver både lette serier, som vi bruger 

til opvarmning og længere lidt mere komplicerede serier, som vi finpudser og viser til 

forårsopvisningen.

Vi er et legende hold, der godt tør prøve ting af. I koreografierne kan du forvente alt 

mellem at rulle rundt nede på gulvet og være i spring oppe under loftet, og vi tager 

gerne hele salen i brug og arbejder med rum og retning. I opvarmningen kan du 

forvente, at vi kommer hele kroppen igennem, og det kan også foregå ved forskellige 

lege eller stikbold.

Du slipper heller ikke for den ledeste styrketræning, der måske vil give dig baller af 

stål og ternet mave eller bare meget ømme muskler fredag morgen!

Træningstid og sted:

Torsdag 19.00-20.30, Skødstrup

Instruktører:

Annie Bahnson
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Landsstævneholdet, Ebeltoft Gymnastik

Beskrivelse af holdet:

Ebeltoft Gymnastik deltager med et hold, hvor vi forbereder en opvisning, som ikke 

er kompliceret, men som viser mangfoldigheden i vores forening. Det er dog ikke kun 

for medlemmer af Ebeltoft Gymnastik, alle andre er meget velkommen. Både mænd 

og kvinder i alle aldre.

Der skal være noget for os alle, og det kan vi sagtens sætte sammen i et program, 

hvor vi alle kan være med. Det bliver et program, hvor vi tager udgangspunkt i 

deltagernes niveau. Vi har lidt mere fokus på samvær og glæde ved bevægelse end 

på perfekt gennemarbejdede serier. 

Det betyder, at hvis man slet ikke er med på at gå på gulvet, skal det ikke afholde 

nogen fra at deltage i Landsstævnet sammen med os andre fra Ebeltoft Gymnastik. 

Der er altid brug for nogen til at passe på punge og telefoner eller holde humøret 

højt. 

Træningstid og sted:

Vi træner kun få gange – fire træninger i alt startende mandag den 6. juni kl. 19-20 i 

Ebeltoft Idrætscenter.

Instruktører: 

Line Kristoffersen, Elsebeth Sørensen og Hanne Kahr Sejersen
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Rytmekrukkerne, Høst IF

Beskrivelse af holdet:

Rytmegymnastik fra 18 år for dig der ønsker lidt flere udfordringer og samspil mellem 

gymnastik og musik.

Prøve kræfter med seriesammensætninger. Konditionstræning vil også indgå i 

træningen. Vi lægger vægt på at have det sjovt til træningen med masser af grin 

samtidig med at vi er parate til at træne seriøst. En hyggelig kaffeaften en gang om 

måneden er med til at få det sociale samvær med i ”kurven”. Til Landsstævne  

Svendborg 2022 skal vi have en fantastisk oplevelse med opvisning, masser af 

gymnastik og workshops. 

Vi glæder os til at se lige netop dig som en del af holdet i Svendborg.

Træningstid og sted:

Tirsdag kl. 19.15 – 20.45 – start 1/3. Høsthallen - Hal B

Instruktører: 

Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen 
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Opvisningshold for øvede kvinder, Højbjerg Gymnastikforening

Beskrivelse af holdet:

Holdet er for dig, der stadig lugter savsmuld i manegen og får kriller i maven lige

inden du går på gulvet. Det er for rutinerede kvindelige gymnaster i alderen 30+.

Hvis du er i form, har modet og lysten til at blive udfordret med et spændende

opvisningsprogram vil det glæde mig at se dig på holdet. Vi arbejder med at lave det 

fedeste opvisningsprogram til Landsstævnet i Svendborg, vi har fokus på at arbejde 

med serierne. Det er et krav at du har erfaring med rytmisk opvisningsgymnastik – til 

gengæld kan jeg garantere at du bliver en del af et fedt fællesskab, hvor vi arbejder 

både med intensitet, redskab, fuld knald og at vise glæden ved at lave gymnastik.

Holdet er en fortsættelse af sæsonens Opvisningshold for Øvede Kvinder i

Højbjerg Gymnastikforening noget af dette program indgår i vores opvisning i

Svendborg, men der kommer også nye serier til.

Træningstid og sted:

Første træning er søndag den 20. marts kl. 12-15 i Lyseng Idrætscenter, 

Springsalen/Hallen. Vi træner onsdage i 2 timer frem til Landsstævnet – i alt 12 

træninger. Der er ligeledes en weekendtræning søndag den 22. maj kl. 12-15.  Det 

forventes så vidt overhovedet muligt, man møder til alle træninger.

Instruktør:

Tabita Mortensen 
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Afrejseopvisning før L2022

Sæt kryds i kalenderen søndag den 19. juni 2022, hvor 
DGI Østjylland inviterer til afrejseopvisning i Botanisk 
Have.

Tilmelding

dgi.dk/gymnastik/arrangementer/202209554008 
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Følgende hold fra Østjylland deltager til L2022 i Svendborg.

FFF

AGF Gymnastik AGF 23+

AGF Gymnastik AGF 25+

AGF Gymnastik AGF øvede piger

AGF Gymnastik AGF Elitepiger

ASG Kinesis

ASG ASG Søndagsholdet

ASG ASG Mix 23+

ASG Xtra

ASG 1#Holdet

ASG ASG - Turbofluerne, 20+

ASG LUX

ASG PG

BMI Gymnastik Fynsk Forår

BMI Gymnastik Turbodrengene (bisse11)

DGI Østjylland MiniREPholdet

DGI Østjylland JUNIORholdet

DGI Østjylland ASPIRANTholdet

DGI Østjylland REPholdet

Ebeltoft IF Gymnatik Ebeltoft Gymnastik

Gudenaadalens Efterskole GGU-Holdet

Gymnastik Odder - GO All Stars 

Gymnastik Odder - GO Voksen motion m/k

HI Skanderborg Spring & Akrobatik

Højbjerg Gymnastikforening Højbjergs Opvisningshold for 

øvede kvinder L2022

HØST IF Rytmekrukkerne 30+

Kolind-Pederstrup IF Gymnastik VIKANOK

Lystrup Gymnastik & Fitness Lystrup rytme og spring 15+

RgF Vedligeholdet RgF 20+ 

Skanderborg Gymnastikforening Skanderborg Ungdomshold

Skødstrup Sportsforening Funky Forstadsfruer

Solbjerg Idrætsforening Sol-holdet  
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Mærk pulsen. 
Mød magien.
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