
Formandsord SvømningSkydning
2020/21 

Riffel: Sommersæsonen  
Onsdag: Alle aldre. Fra kl. 18.30. 
Fastrupvej 10 syd for Hammerum.  

Riffel: Vintersæsonen  
Tirsdag: Børn/Junior/Åben/Senior.
Start: 22. september  
kl. 18.30-21.00. I Hammerum Hallen  
Kontingent:
Børn/Junior: Helårlig: kr. 475,- 
Halvårlig: kr. 275,-
Voksen/Åben/Senior: 
Helårlig: kr. 650,- Halvårlig: kr. 375,-  
Kontakt: 
Formand: Erik Paarup,  
Tlf. 22 98 67 18
Kasser: Kim Højbjerg Larsen, 
Tlf. 22 37 96 08  
Michael Kofoed Schou, 
Tlf. 20 71 18 33
Steven Vestergaard Mathiasen, 
Tlf. 60 43 80 89

 “Det er aldrig for sent  
at begynde at skyde, 
der er altid en klasse, 

der passer til dig.
Vel mødt til alle aldre i 

Gjellerup Søndre Skytteforening

Online tilmelding  
Søndag den 16. august 2020, kl. 10.00 

på GJELLERUPSDR.DK

VIGTIGT • Tilmeldte du dig sidste år  
via gjellerupsdr.dk skal du bruge dit 

medlemslogin for ikke at blive dobbelt 
oprettet, så be´ om dit login via hjemmesiden i 
god tid før tilmelding, så du er parat på tilmeld-

ingsdagen • VIGTIGT

gjellerupsdr.dk

GRAFISK 
totalleverandør

www.all-graphic.dk
Tlf. 70 20 70 55

Vintersæson 2020/2021 i  
Herning Svømmehal. 
En ny vintersæson banker på døren, og vi glæder os 
til at byde velkommen til såvel nye svømmere som 
fortsættere. Vi opretter 10 børnehold. Undervisnin-
gen starter op den 7. september 2020. 

Vi tilbyder igen i år undervisning for de 4-5 årige 
på vores haletudsehold, 5-6 årige på frøholdet - 
som noget nyt i år, vil vi via diplomer med minimål 
tydeliggøre svømmernes fremskridt. Vi har, på 
baggrund af den store interesse og positive delta-
gelse, valgt at oprette et teknik- og et konkurren-
cehold, begge hold vil arbejde målrettet med det 
svømmetekniske og deltage i konkurrencer i løbet 
af sæsonen.

Tilmeldingen til vintersvømning åbner lørdag  
d. 4. juli kl. 10.00.

SE HVORNÅR HOLDENE TRÆNER:

Haletudserne og frøer Vejl. fra ca. 3 år  
Mandag kl. 16.00-16.25 
Herning Svømmehal, UV* 90 cm, Begynderhold

Frøerne Vejl. fra ca. 4-5 år 
Mandag kl. 16.30-16.55 
Herning Svømmehal, UV* 90 cm,  
Begynderhold/Fortsætter

Krabberne Vejl. ca. 6 år 
Mandag kl. 17.00-17.25 
Herning Svømmehal, UV 90 cm,  
En del af svømmeskolen

Krabberne Vejl. fra ca. 6 år 
Mandag kl. 17.30-18.00 
Herning Svømmehal, UV 90 cm, 
En del af svømmeskolen

Super krabberne 6-8 år 
Mandag kl. 16.00-16.25 
Herning Svømmehal, UV 90 cm, 
En del af svømmeskolen

Søhestene Vejl. fra ca. 7 år 
Mandag kl. 16.30-16.55 
Herning Svømmehal, UV 110 cm,  
En del af svømmeskolen

Krokodillerne Vejl. fra ca. 8 år 
Mandag kl. 17.00-17.30 
Herning Svømmehal, UV 110 cm,  
En del af svømmeskolen

Delfinerne Vejl. fra ca. 9 år  
Mandag kl. 18.00-19.00 
Herning Svømmehal, 25 m bassin,  
En del af svømmeskolen

Teknik 
Mandag kl. 18.00-19.00,  
Herning Svømmehal, 25 m bassin

Konkurrence 
Mandag kl. 18.00-19.00,  
Herning Svømmehal, 25 m bassin

På gensyn til plaskende sjove vandoplevelser.

Følg os på facebook:
facebook.com/gjellerupsvommeklub

Gjellerup Sdr.
 S. G. & I.

2020/21

Hammerum Friskole

www.hammerumfriskole.dk

•	Lille skole/små klasser/store muligheder

•	Plads til den enkelte i fælleskabet

•	Lærdom, fortælling, fantasi og leg

•	Nærhed og tryghed

Find os på Facebook

DIN LEVERANDØR 
- til lager og webshop 

Et forrygende jubilæumsår er gennemført i Gjellerup Sdr. S.G. & I  
– at afslutningen på vintersæsonen fik en brat stopper er en anden 
sag. 

 Vi havde tyvstartet jubilæumsåret med åbne skydninger og lidt 
svømmefejring inden vi gik på sommerferie i 2019. Gymnastikafd. 
fik fejret 150 året med en forrygende flot opvisningseftermid-
dag med masser af godt gymnastik af ”gamle” gymnaster og flot 
underholdning af showhoppende og spændstige japanere. Aftenen 
blev sluttet af med gode minder og en fantastisk fest og alle fik god 
energi til at være med til at starte de næste 150 år op i Gjellerup Sdr.-
regi. 

1.000 TAK til alle jer, der har været med til at bidrage og berige vores 
gamle gode forening og gøre den til det, den er i dag. 

I løbet af efteråret fik vi så småt lov til at tage de nye springfaciliteter 
i brug i den nye Hammerum-Gjellerup Hall´n. Et kærkomment og 
længe ventet lokale, hvor selv de helt små morfarbarn-hold til de 
ældste seniorherrer kan boltre sig og lære nye finurlige og under-
fundige spring og i det hele taget bare give den gas og få sved på 
panden og en masse god bevægelse. 

I marts nåede vi knapt nok at få afsluttet  vinterskydning, -svømning 
og -gymnastikken, inden ”Coronaen” tvang aktiviteterne på en for 
tidlig forårs- og sommerferie. 

Skytterne fik i april lov til at starte op i det små – for selvhjulpne skyt-
ter udenfor. Kort tid efter fulgte sommersvømmerne også med.

Nu skal vi bare lægge alt dette bag os… bruge det  konstruktivt til 
den kommende nye sæson 2020-21 – udvalgene hos skytter, svøm-
mer og gymnastik har brugt den ekstra ”dvaletid” til at få fundet et 
flot fyrværkeri af gamle kendinger af aktiviteter og selvfølgelig også 
nogle nye til den kommende sæson. 

Vi glæder os til at komme i gang igen  
og se alle jer deltagere på de  
respektive idrætstilbud igen.  
Det bliver godt igen –



Frisørstuen	  v/Jannie	  Primdahl	  	  
	  
Villavej	  14,	  Hammerum	  	  
7400	  Herning	  	  

Tlf.	  97	  21	  00	  06	  
	  

Mandag:	   8:30	  –	  19:00	  
Tirsdag:	   8:30	  –	  17:30	  
Onsdag:	   LUKKET	  
Torsdag:	   8:30	  –	  17:30	  
Fredag:	   8:30	  –	  15:00	  

	  

GJELLERUP SDR.
Skytte- Gymnastik- og IdrætsforeningGYMNASTIK

HOLD DAG START TID  STED  
Leg og Rytmik, 1-2 år Tor Uge 36  Kl. 16.10-16.40 H-G Hall´ns gymnastiksal
Mor/far/barn, 2-3 år Tirs Uge 36 Kl. 16.15-16.55 H-G Hall´ns gymnastiksal
Mor/far/barn, 2-3 år Tirs Uge 36 Kl. 17.00-17.40 H-G Hall´ns gymnastiksal 
Mor/far/barn, 2-3 år  Lør Uge 36 Kl.   9.30-10.15 H-G Hall´ns gymnastiksal
Puslinge m/forældre, 3-4 år Ons Uge 36 Kl. 16.30-17.10 H-G Hall´ns gymnastiksal
Familiefræs,børn ca. 2-6 år m/foræ. Lør Uge 37 Kl.   9.30-11.00 H-G Hall´ns springcenter a)

Spring Ekstra, 2.-7.kl.   Man Uge 38 Kl. 16.00-17.30 Holing b) 
Tumbling, begyndere og letøvet Man  Uge 36 Kl. 19.00-20.15 H-G Hall´ns springcenter
Tumbling, øvede Man Uge 36 Kl. 19.30-21.00 H-G Hall´ns springcenter 
E-sport, 4.-6. kl.  Tirs Uge 38 Kl. 18.00-19.45  Hammerum Efterskole
Tag mig med – Åbent springcenter lør/søndage   H-G Hall´ns springcenter c)

HyggeSpringMix 16 år og op Man Uge 36 Kl. 17.30-19.00 H-G Hall´ns springcenter
Blandet kondi M/K, mix, 35+ Tirs Uge 38 Kl. 19.30-21.00 H-G Hall´ns springcenter
MotionsFloorball, mix, 30+ Tors Uge 38 Kl. 19.00-20.30 H-G Hall´ns Skolehal 1 
Fit Challenge Man Uge 36 Kl. 19.00-20.00 H-G Hall´ns gymnastiksal
Walk and Talk  Ons Uge 32 Kl. 19.00-19.45 Udenfor på vestsiden af H-G Hall´n
Pardans Tors Uge 38 Kl. 19.00-20.00 H-G Hall’ns dansesal
PIGER
Puslingepiger, 3-4 år Tors Uge 36 Kl. 16.45-17.25 H-G Hall´ns gymnastiksal
Små Piger 1, 4-5 år Man Uge 36 Kl. 16.15-17.00 H-G Hall´ns gymnastiksal 
Små Piger 2, 4-5 år Man Uge 36 Kl. 17.05-17.50 H-G Hall´ns gymnastiksal 
Springtøserne, 0. kl. Tirs Uge 36 Kl. 17.45-18.40 H-G Hall´ns gymnastiksal 
Spring Rytme 1, 1.-2.kl. Tors Uge 36 Kl. 16.30-17.30 H-G Hall´ns springcenter 
Spring Rytme 2, 3.-4.kl. Ons Uge 36 Kl. 16.15-17.45 H-G Hall´ns springcenter
Spring Rytme 3, 5.-6.kl. Ons Uge 36 Kl. 17.45-19.15 H-G Hall´ns springcenter 
Spring Rytme Piger, 7.kl.-15 år Ons Uge 36  Kl. 19.15-21.00 H-G Hall´ns springcenter 
Rytme & håndredskaber, 2.-5.kl.  Tors Uge 36  Kl. 17.45-19.00 H-G Hall´ns hal 2
Minijuniorpiger, 4.-6.kl. Tirs Uge 36 Kl. 16.15-17.30 H-G Hall´ns hal 2 
Juniorpiger, 7.kl.-op Tors Uge 36 Kl. 19.00-21.00 H-G Hall´ns hal 2
Ynglinge Piger 17 år-op Tirs   Uge 35 Kl. 19.00-21.00 H-G Hall´ns hal 2 d)

Øvede Piger udtaget 17-20 år Man Uge 35 Kl. 17.45-19.30 H-G Hall´ns hal 2/skolehal 2 d)

Elite Piger udtaget 17 år-op Man Uge 35 Kl. 19.30-22.00 H-G Hall´ns hal 2 d) 
DRENGE
Tonserne, 3-4 år Tors Uge 36 Kl. 17.30-18.15 H-G Hall´ns gymnastiksal
Turbo 1, 4-5 år Ons Uge 36 Kl. 17.15-18.15 H-G Hall´ns gymnastiksal
Turbo 2, 0.-1. kl. Tirs Uge 36 Kl. 17.20-18.25 H-G Hall´ns springcenter
Top Turbo, 2.-3.kl. Tors Uge 36 Kl. 18.30-19.45 H-G Hall´ns springcenter
Minijuniordrenge, 4.-6.kl.  Tirs Uge 36 Kl. 16.00-17.15 H-G Hall´ns springcenter e)

Juniordrenge, 6. kl.-op Tors Uge 36 Kl. 16.30-18.00 Holing e)

Herrer serie 3, 17 år-op Man Uge 33 Kl. 17.30-19.30 Holing f)

Herrer serie 1 og 2, 17 år-op Man Uge 33  Kl. 19.30-22.00 Holing f)

Herrer serie 1, 2 og 3, 17 år-op Tors Uge 33  Kl. 18.00-20.00  Holing f)

MUL-10-HOLD 
Step Aerobic Man Uge 36 Kl. 19.00-20.00 H-G Hall´ns dansesal
Zumba Tirs Uge 38 Kl. 17.00-18.00 H-G Hall’ns dansesal
Puls & Styrke M/K Tirs Uge 36 Kl. 19.00-20.00 H-G Hall´ns gymnastiksal
Yoga Tors Uge 36 Kl. 16.30-17.30 H-G Hall´ns dansesal
Hop Shop Tors Uge 36 Kl. 18.30-19.30 H-G Hall´ns gymnastiksal
Pilates Lør Uge 36 Kl.  9.30-10.30 H-G Hall’ns gymnastiksal

Online tilmelding SØNDAG d. 16/8-2020 kl. 10.00 – HUSK dit login, hvis du gik på hold i Gjellerup Sdr. sidste år! VIGTIGT!!!

Tandlægerne Kold
Herning Implantat Center

Bryggergade 10 – 7400 Herning – 97 12 03 99
post@tandherning.dk – www.tandherning.dk
www.herningimplantatcenter.dk

Tumbling  
– gymnastikkens formel 1 

Tumbling er som skabt til gymnaster, som elsker 
at springe og at have fart over feltet. 

Tumbling er springgymnastik, men alene 
på bane. Tumbling er en disciplin inden for 

springgymnastikken, hvor der alene fokuseres på 
banespring og hovedsageligt baglæns spring.

 Gennem træning af teknik, styrke og smidighed 
kan alle lære at sammensætte de roterende 

momenter til en springserie udført i konstant fart.
 Træning mandag aften i det nye springcenter.

MEGET VIGTIG INFO ER;
at vi følger de retningslinier, som myndighederne 
anbefaler i forhold til Covid19-situationen. Dvs., 

der kan forekomme træningstid, hvor vi må bruge 
xx antal minutter til rengøring. Såfremt, der skulle 
opstå en Corona 2-periode kan vi være nødsaget 

til aflysninger, hvis myndighederne foreskriver 
dette. Vi er dog allerede i tænkeboks til alternative 

muligheder/aktiviteter, hvis vi skulle havne i en 
lignende situation – det håber vi ikke!

Mul-10 kort hold
Til dig, der gerne vil træne på flere hold  
eller måske ikke kan komme hver gang  

– så køber du et 10-turs klippekort  
(købes til 1. træning) og så kan du selv vælge,  

om du blot går på det samme hold eller har lyst til 
at prøve nogle af de andre spændende hold,  

vi har i Mul10-kort-familien. 

Træn, når det passer dig!  
Step aerobic mandag kl. 19.00-20.00. 

Zumba tirsdag kl. 17.00-19.00. 
Puls & Styrke tirsdag kl. 19.00-20.00.  

Yoga torsdag kl. 16.30-17.30.  
Hop Shop torsdag kl. 18.30-19.30. 

Pilates lørdag kl. 9.30-10.30  
Vi håber også at kunne tilbyde Crossdance,  

hold øje med Facebook, Instagram og 
hjemmeside for yderligere info herom.

Kalender
Opstart svømning i Herning Svømmehal  
d. 7. september 2020.
Opstart skydning, indendørs i Hammerum-Gjellerup 
Hall´n d. 22. september 2020 
Generalforsamling i H-G Hall´n onsdag  
d. 16. september 2020 kl. 19.30
Hop og Rul i H-G Hall´n lørdag d. 14. november 2020
Turbotræf; Se facebook, Instagram og hjemmeside 
for dato
Vesterlund Weekend: d. 16-17. januar 2021
Fastelavnsfest i H-G Hall´n søndag  d. 21. februar 2021 
kl. 14.00-15.30 
Børnedag i Holing søndag d. 28. februar 2021 
Forårsopvisning og Børnedag i H-G Hall´n  
d. 6.-7. marts 2021
Forårsopvisning i Kongrescentret i Herning  
d. 13.-14. marts 2021
Lørdagssjov for 3.-9. kl. i H-G Hall´n; 12. september 
og 7. november i 2020 samt 16. januar og 13 marts i 
2021.
For flere arrangementer, se vores kalender på 
gjellerupsdr.dk samt opslag på Facebook og 
Instagram.

a)  Vi gentager succesen med familieholdet for forældre med børn. Far og barn/børn starter op i 
springcenteret med sjov og leg sammen og imens røres mor med voksengymnastik – efter 45 min. 
byttes, mens far får sig rørt. Første gang er d. 12/9-2020.

b)  Spring Ekstra er for piger og drenge i 2.-7. kl., der gerne vil dygtiggøre sig. Man skal gå på et andet 
gymnastikhold i Gjellerup Sdr. for at deltage på Spring Ekstra.

c)  Tag mig med – Åbent springcenter for alle Piger og drenge. Tag gerne venner, naboer og familie 
med. Hold øje med hjemmeside og Facebook for datoer. 

d)  Vi afholder fortræning for de tre pigehold to mandage i medio august i H-G Hall´ns  hal 2 kl. 
19.00-21.30.  Både Ynglinge (også tilbud til de piger, der ikke har lyst til at gå til udtagelse), Øvede 
og Elitepiger træner sammen de to mandage, derefter vil der være udtagelse. Se nærmere datoer 
på Instagram, Facebook og hjemmeside. 

e)  Drenge i 6. kl. kan vælge at deltage på Minijunior- eller Juniordrenge eller på begge hold.  

f )  Opstart for alle mandag kl. 19:00-21:30 d. 10/8 og 17/8-2020 samt torsdag 18.00-20.00 d.13/8 og 
d. 17/8-2020 og snarligt herefter vil de endelige hold blive inddelt. Piger, der træner på TeamGym-
niveau er velkomne til at træne sammen med Serie 3 Herrer. 

 Se holdinfo omkring de enkelte hold på gjellerupsdr.dk

I Hall´n vil I se, at lokalerne har fået navne efter de sponsorer, der har betænkt Hall´n og de idrætsak-
tive med et platinsponsorat, så hal 1 hedder: KPC. hal 2: Skibbild Enterprise. Gymnastiksalen: Thyborøn.  
Springcentret: CC Contractor. Kig selv i Hall´n efter andre sponsornavne.

RYTME OG  
HÅNDREDSKABER

for dig, der gerne vil være nye håndredskaber  
og kende eller blive bedre til dem,  

du allerede har prøvet. 
Vi skal arbejde med grundøvelser,  

masser af seje tricks  
og generelt bare blive mere fortrolige med  

de forskellige håndredskaber  
– fx bold, køller, tøndebånd, vimpel,  

sjippetov… 
Holdet træner torsdag kl. 17.45-19.00 i 

H-G Hall’ns hal 2.

MOTIONSFLOORBALL  
MotionsFloorball – et medrivende idrætskoncept 

med dokumenteret sundhedseffekt.

MotionsFloorball er let at komme i gang med 
og det kan spilles af alle - uanset forudgående 

erfaring med floorball. MotionsFloorball handler 
om sund og effektiv motion i en uformel ramme, 
hvor fællesskab og gode oplevelser vægtes højt. 

Vi træner hver torsdag kl. 19.00-20.30 i Skolehal 1 
i H-G hall’n

Vi glæder os til at skulle boltre os i; springcenter, motoriksal, boldeksperimentarium, bibliotek, 
kultursal, kunststofbaner og meget meget mere. Dette er blevet til, fordi vi alle sammen har 
været med til at sige ja til at hjælpe med opgaver ifm. foreningslivet. 


