”Det er vigtigt, at seniorer holder sig i gang. Det gælder både mænd og
kvinder - det styrker livskvaliteten - ikke mindst, hvis det suppleres med
socialt samvær, hvilket vi i foreningen vægter højt.”

formand Lise Riise i Ballerupbladet 2017

Som medlem kan du
- deltage gratis i medlemsstyrede aktiviteter i
- komme med forslag til nye aktiviteter

AKTIV CENTER BALLERUP.

GYMNASTIK

Anne

Vi starter med opvarmning, hvor alle muskler og led varmes op hver
gang.
Musik og øvelser varieres tilpasset deltagerne på de enkelte hold, og
der er ofte nye øvelser og udfordringer på programmet.
Gennem balancetræning, koordineringsøvelser, styrketræning,
øvelser med elastik eller bolde arbejder vi med hele kroppen.
Vi laver ryg- og maveøvelser på måtte og slutter med udstrækning og
afslapning.
Gevinsten ved at deltage er større smidighed i kroppen, bedre
balance, styrkelse af koordineringsevner, kondition og fysisk
formåen.
Specielt på ”Sved på panden” er der garanti for at få pulsen op.
Gymnastik er godt for alle - kom og vær med!

Sirid

www.senioridraet-balk.dk

VANDGYMNASTIK
Vandgymnastik er en effektiv og skånsom træning
til svingende rytmer, hvor kredsløb, muskler og
led styrkes. Kondition, balance samt smidighed
øges.
I træningen indgår rekvisitter, der er med til at
styrke muskelgrupper og gør træningen sjov og
varieret.
Træning foregå i lavt vand og belaster kroppen
minimalt.

Find os
på
facebook
Linda

Else Marie

YOGA

Vicki

SENIORYOGA er en kombination af smidiggørende og
styrkende øvelser, åndedrætstræning, koncentration, balance og
afspænding, der tilsammen giver dig en bedre kropsbevidsthed samt
psykisk og fysisk velvære. Ophobede spændinger løsnes - vitalitet og
energi genskabes.
Vi afslutter altid med en afspænding, en gave til krop og sind, så tag
et tæppe under armen og løstsiddende tøj, og mød op, så bliver du
guidet resten af vejen til en blødere og stærkere krop, bedre søvn,
mere energi og friere vejrtrækning.

Louise

LINEDANCE
Linedance er god motion for krop og sjæl.
Her får du rørt alle muskler, også lattermusklerne

Anja

Linedance kan danses af alle uanset alder og køn, og
det kræver ikke en partner, da vi danser på lines. Vi
danser både til nyt og gammelt musik, country og
noncountry.

Efter aktiviteterne I
EGEBJERGHALLEN og
AKTIV CENTER BALLERUP
kan du få en god snak over

en
og et stykke brød

