Træning i idrætsforeninger nær dig

Jump4fun
Idrætstilbud
til børn
ogmed
ungebold
med overvægt
webhenvisning
- også
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Vil du have det sjovt?
Er du 6-16 år, og har du udfordringer med overvægt?
Så kom til Jump4fun!
Til Jump4fun laver vi en masse sjov motion, hvor sammenhold og opbakning er i
fokus - sammen er vi stærkere. Vi går ind for, at bevægelse skal være for alle, og vi
glæder os til at få et smil frem hos dig. Jump4fun er et bevægelsestilbud for dig, der
ikke er vant til at røre dig, og som gerne vil i gang med at dyrke motion sammen med
andre børn og unge med overvægtsproblematikker. Vi har mange forskellige slags
idrætsgrene med i Jump4fun som for eksempel kampsport, svømning og gymnastik.
Ude på holdene vil du møde søde og dygtige instruktører, der er der for dig.
Instruktørerne bruger en masse energi på at skabe tryghed og tillid, så du føler
dig velkommen. Til Jump4fun er der plads til alle, fordi idrætsaktiviteterne er
tilrettelagt så alle, uanset idrætsniveau, kan være med.

Til forældre
Jump4fun er et idrætstilbud til børn og unge med
overvægtsproblematikker, hvor vi arbejder med at
udvikle bevægelsesglæde, kondition og selvværd.

Aktiviteter i Jump4fun
-

Ugentlig træning lokalt i idrætsforeninger
Kostworkshop for børn og forældre
Jump4fun madskoler og fællestræninger
To bevægelseslejrer årligt på julemærkehjemmene

Idrætsforeninger, Julemærkefonden, DGI, hospitalernes børne- og ungeafdelinger
og kommuner samarbejder om Jump4fun, og vi vil gerne at:
Børn og unge med overvægt får muligheden for at dyrke organiseret idræt i
foreningslivet og får en (ny) chance for at opleve bevægelsesglæde.
Deltagerne får indarbejdet nogle bevægelsesvaner og har lyst til at bevæge sig.
De børn og unge som deltager, får et frirum gennem Jump4funs aktiviteter ved at
sætte fokus på opbakning, fællesskabsfølelse og forbedring af motorikken.
Vægttab er en positiv sidegevindst.

Pris for at gå til Jump4fun
En træningsgang pr. uge, 400 kr. for et år/deltager
To træningsgange pr. uge, 800 kr. for et år/deltager
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Sammen er vi stærkere

Praktiske oplysninger
Kontakt

Tilmelding

Tina Devald
Foreningsguide
Tlf. 2478 6745
Mail: tina.devald@dgi.dk

Der er løbende tilmelding,
så du kan altid starte til
Jump4fun. Hvis du har lyst til
en prøvetime, kan du ringe
til instruktøren på det hold,
du gerne vil gå på eller til
Tina Devald.
På vores hjemmeside kan du
finde alle hold og
kontaktoplysninger på
instruktørerne.

Se holdoversigt på: www.dgi.dk/jump4fun
Følg og like os på facebook: www.facebook.dk/dgi.jump4fun

