Hedehusene
Idræts Forening

Program og nyheder for 2022-23
Hedehusene IF - en forening i bevægelse!
Se mere på - www.hedehuseneif.dk

Vigtig information
Tilmelding:

Du tilmelder dig via vores hjemmeside: www.hedehuseneif.dk.
Bemærk! Uanset hvornår du tilmelder dig, i løbet af sæsonen, - er du medlem i hele
sæsonen (primo april. - ultimo marts) Intet indmeldelsesgebyr!

BEMÆRK! Der er mulighed for gratis prøvetime på alle vores hold.
Betaling sker med: Mobile Pay eller Dankort
Sølvmedlem

Med et sølvmedlemskab kan du deltage på alle hold - markeret som sølvhold i skemaet - eksklusiv motionscenter HiFit

Guldmedlem

Med et guldmedlemsskab kan du deltage på alle hold markeret som guldhold i skemaet - inklusiv motionscenter HiFit
BEMÆRK, uanset om du har sølv– eller guldmedlemsskab – skal du sende en mail med
alle de hold du ønsker at deltage på. Send mailen via hjemmesiden.

Juniorrabat

Med et JUNior-medlemskab kan du deltage på alle hold - markeret med JUN i skemaet

Seniorrabat

BEMÆRK, Det kan være billigere at blive senior sølv- eller guldmedlem, selvom du blot vil gå
til to aktiviteter.

Sæsonstart

- alle hold starter fra mandag den 6. september 2022 (uge 36), bortset fra
- CrossGym, Indoor Cycling og Cirkeltræning, der starter medio august (uge 33).
Dette fremgår af hjemmesiden/tilmeldingsproceduren.
- Motionscentret HiFit er åbent hele året - fra kl. 05.00 - 23.00

Sæsonslut
Sæsonafslutning

Sæsonen slutter for alle hold, med Sæsonafslutningen, lørdag d. 25. marts 2023
Bemærk! Enkelte hold forlænger sæsonen, men dette vil fremgå af hjemmesiden.

Generalforsamling

Lørdag den 25. marts 2023 afholdes der generalforsamling, - efter sæsonafslutningen

Træningssteder

HS = Hedehusene Skole – Græshøjvej 4, 2640 Hedehusene
HS/kælder = Motionscenter HiFit (Indgang fra skolegården)
HS/F = Hedehusene Skole Festsal
HS/P = Hedehusene Skole Pigesal / HS/D = Hedehusene Skole Drengesal
FH = Fritidscenter ”Hedehuset”, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
HH = Hedehushallen, Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene
SC = Springcenter Nærheden, Hedesvinget 1, 2640 Hedehusene
NS = Nærheden Skole, Hedesvinget, 2640 Hedehusene
VIGTIGT! Du skal bruge din egen mailadresse, da Information fra foreningen formidles
via din mail, og vigtig information ellers går tabt.

Mailadresse
COVID19
BEMÆRK!!!

Vi passer på hinanden i HIF. Gældende COVID19-regler skal ALTID overholdes
HIF sælger de 15 ”gamle” spinning cykler, er du interesseret så kom med et bud!

Gymnastik og dans
Kære forælder!
Er du klar over, at gode motoriske kompetencer har betydning for dit barns selvfølelse og for deltagelse i sociale sammenhænge - og for at styrker barnets forudsætninger for at
være fysisk aktiv. Bevægelse styrker både motorik, koncentrationsevne og skolepræstationer. Især børn, der har store
motoriske problemer ved skole- start, vil have glæde af motorisk træning. Derfor er dette grundstenen i Hedehusene IF`s
børnegymnastik. Vi tilbyder derfor nedenstående hold som vil
arbejde efter ovenstående principper.
Læs om holdet på hjemmesiden – hedehuseneif.dk

Børnegymnastik - Forældre barn
Børnegymnastik - Lopper
Børnegymnastik - Leg og bevægelse
Springgymnastik - Mikro-spring
Springgymnastik - Mini-spring
Springgymnastik - Maxi-spring
Voksengymnastik - Pilates NY instruktør!
Voksengymnastik - Skånegymnastik
Voksengymnastik - MBL (mave - baller - lår) NYT!
Voksengymnastik - Morgengymnastik (on line)
Voksengymnastik - Motion for livet
Voksengymnastik - Seniorgymnastik NY instruktør! NYT træningssted!
Dans - Dance N`Fun
Dans - Dance Fit
Dans - Bhangrabeats
Dans - Zumba - NY instruktør!

Krop og sjæl
MOTION ER GODT FOR KROP OG SJÆL.
Hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal man hver dag have pulsen op i mindst 30 min.
Dette kan gøres ved rask gang, løb, cykling eller anden form for bevægelse, - og det er her HIF kan tilbyde
forskellige former for motion. Med bare 30 min. motion hver dag, styrker du både koordinationsevnen,
balancen og reaktionsevnen, samtidig med at det styrker, hjerte, lunger og musklerne.
Se nedenstående hold.
DYRK MOTION SAMMEN MED ANDRE OG STYRK DIT MENTALE HELBRED
Der kan være mange gode grunde til at dyrke sport. Det kan være du gerne vil holde dig i god form. Måske
ønsker du at tabe dig, eller også synes du bare at det er sjovt! Men det kan også være at det er svært at rejse
sig fra sofaen. Med tilmelding på et hold, er det alt andet lige, lidt lettere at komme ud ad døren og i gang,
hvis der er andre der er afhængige af det. Læs mere om holdene på hjemmesiden – hedehuseneif.dk

Yoga - Hatha,
Yoga - Hatha, Blid Hatha og Yin Yoga
Yoga - Mindfulness
Tai Chi - Begynder
Tai Chi - Øvede
Qi Gong
Pilates NYT!

Motion og styrke
Motion og styrketræning virker mod smerter
Det er almindeligt udbredt, at man skal holde sig i ro, når man har ondt. Men det er
en skrøne, viser de seneste 15-20 års forskning. Det er bedst for muskler og led, at
man bruger dem, - også selvom det gør ondt.
Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger giver jævnligt smerter i
ryg og skuldre, og stillesiddende kontorarbejde giver ofte
hovedpine og ondt i nakke og skuldre. Men videnskabelige undersøgelser viser, at
målrettet træning af de muskler, man har ondt i, hjælper på smerterne og på
generne. Træningen behøver ikke være langvarig eller speciel hård for at virke.
Man kan ikke hvile sig ud af problemerne!
Smerter i muskler og led opleves tit i forbindelse med en bestemt bevægelse. Det er derfor ikke unormalt,
at man forsøger at undgå at bevæge sig af frygt for, at man får varige skader. Men hvis man lader være,
bliver smerterne ofte bare værre. Dette skyldes, at jo mindre man bevæger sig, jo mere taber man fysisk
styrke. Hvis man bevæger den kropsdel der gør ondt, så er der større chance for, at smerterne bliver
mindre – og måske helt forsvinder. De fleste smerter i muskler og led er nemlig helt ufarlige, og mangel
på aktivitet vil forværre smerterne ved at svække musklerne og gøre leddene stive og ubevægelige.
Læs om holdene på hjemmesiden – hedehuseneif.dk

Cross Gym (3x ugentlig)
Indoor cycling (2x ugentlig) Morgenhold Bemærk - nye cykler!
Indoor cycling (5x ugentlig) Morgenhold + Aftenhold - Bemærk - nye cykler!
MBL/ Mave-baller-lår NYT!
Jumping Gym
Kampsport træning
Motionscenter HiFit
Cirkeltræning i HiFit

Adventure, m.m.
Klatring
Har du lyst til at prøve det, så har vi både instruktøren og det nødvendige udstyr
Klatring er en social, udfordrende, teknisk, spændende sport der udvikler arm- og overkropsstyrke, forbedrer fleksibilitet og mobilitet,
forbedrer fingerstyrke og forbedrer konditionen.
e-SPORT
e-sport er meget mere end bare at spille computer. At dyrke e-sport
er at dygtiggøre sig indenfor et område og udvikle på sit talent. esport er konkurrence, holdånd, læring og personlig udvikling!
Undervisningen er bygget op om et teoretisk udgangspunkt som
f.eks. map layouts, callouts og positionering - og selvfølgelig en masse træning på
serveren! Vi bruger de nyeste workshop-maps til at understøtte seriøs træning og sætter selv scenarier op,
som du skal navigere rundt i! Det kan være alt fra 1v3 retakes til default set-ups og meget, meget mere.
Læs om holdene på hjemmesiden – hedehuseneif.dk

Klatring
E-SPORT

Bold og spil
Familieidræt
Har du ofte lyst til at lave et eller andet idrætsarrangement for familien, opgangen eller
vejen, - men har manglet faciliteterne og rekvisitterne, så har du nu mulighed for at
gøre i en af gymnastiksalene på Hedehusene Skole. Der er mulighed for at gøre det lørdag eller søndag. Fortæl os hvad du vil og vi finder udstyret frem. Det kunne være høvdingebold, badminton, basketball eller tilsvarende
Bowls er et spil, hvor målet er at trille en skævt vægtet kugle - kaldet Bowls, nærmest
til en mindre hvid kugle - kaldet JACK.
Her får du brugt både dine lattermuskler og dit konkurrence-gen i selskab med glade
spillere.
Petanque
Om sommeren spiller vi på baner ved Fritidscenter Hedehuset
Helt enkelt går pétanque ud på at kaste sine kugler, så de lander så tæt på den lille
bold, kaldet grisen. Dette er spillet hvor du både får frisk luft i lungerne og får latteren
frem i selskab med gode venner.
Badminton HIF har nogle rigtig gode tider i Hedehushallen. Vi deltager ikke i konkurrencer, men spiller udelukkende for motionen og hyggens skyld. Har du ikke den store
erfaring i badminton, så er du kommet til den rigtige forening. Vi sørger for bolde,
m.m., - men du skal selv bidrage med godt humør.
Floorball
Er du på udkig efter et sted hvor du kan spille floorball, så er HIF det rigtige sted.
Vi deltager ikke i turneringer, men spiller udelukkende for sjov og for motionens skyld.
Der er hold for både børn/unge, som voksne/seniorer.
Grundet succesen har vi måtte lave flere hold. Således har vi både hold hvor konkurrencen er i fokus og hyggehold. Kom og prøve det. Vi har stave og bolde, så det eneste
du skal tænke på, er at ønsket om at spille og få en god kondition.
Læs om holdene på hjemmesiden – hedehuseneif.dk
Familieidræt - Lån en gymnastiksal med udstyr og lav en idrætsdag med familie, naboer, vejen, etc.
Bowls
Petanque - udendørs året rundt
Badminton - 3 baner
Floorball - 3 hold

Hold

2201 Forældre-Barn (2-3 år)
2204 Lopper (4-5 år)
2206 Leg og bevægelse (5-6 år)
2210 Mikrospring (7-8 år)
2213 Minispring (10-12 år)
2216 Maxispring (13-15 år)
2246 Dance N’ Fun (8-15 år)
2248 Floorball (12-15 år)
2249 Floorball - Motion (55+ år)
2250 Floorball (16+ år) NYT!
2260 Klatring & Rapelling (18+ år) NYT!
2261 Klatring & Rapelling (7-18 år)
2262 Klatring & Rapelling (7-18 år)
2232 Pilates (16+ år) - NY instruktør!
2233 Yoga Mindfulness (16+ år) NYT!
2234 Hatha Yoga for alle - (16+ år)
2236 Blid Hatha og Yin Yoga
2235 Yoga - for mænd (16+ år)
2222 Tai Chi - Begynder (16+ år)
2223 Tai Chi - Øvede (16+ år)
2224 Qi Gong (16+ år)
2279 Jumping Gym (16+ år)
2280 Jumping Gym (16+ år)
2239 Bhangrabeats (16+ år)
2266 Kampsport træning (16+ år) NYT!
2242 Dance fit
2240 Mave-baller-lår NYT!
2244 Zumba (16-99 år) NYT!
2232 Pilates (16-99 år) NYT!
2284 Indoor Cycling (16-99 år) Morgenhold
2285 Indoor Cycling inkl. 2184 (16-99 år)
2287 CrossGym (16-99 år)
2290 Cirkeltræning i HiFit
2252 Bowls (60+ år)
2253 Badminton (60+ år)
2255 Petanque (60+ år)
2256 Senior Gymnastik (60+ år) NY instruktør!
2257 Morgengymnastik (60+ år) - NYT!
2258 Motion for livet (60+ år)
2259 Senior gymnastik/Skånehold (60+ år)
2218 Familieidræt (0-99 år) Lån udstyr og sal!
2297 e-sport (6-99 år) NYT!
2294 Motionscenter HiFit (12-15 år)
2295 Motionscenter HiFit (16-59 år)
2296 Motionscenter HiFit (60+ år)

Dag

Sted

Tid

Torsdag
HS/D
16:30 - 17:30
Onsdag
HS/D
16:30 - 17:30
Tirsdag
HS/P
16:30 - 17:30
Onsdag
SC
16:30 - 18:00
Mandag
SC
16:30 - 18:00
Mandag
SC
18:15 - 20:00
Torsdag
HS/P
17:45 - 18:45
Mandag
HS/P
15:30 - 16:45
Mandag
HS/P
16:45 - 18:00
Mandag//Tirsdag
HS/D//HS/P
16:30-18//17-18:30
Tirsdag
SC
17:30 - 19.00
Onsdag
SC
17:00 - 18.30
Torsdag
SC
17:00 - 18:30
Mandag
HS/
17:00 - 18:00
Mandag
HS/
10:45 - 12:00
Tirsdag
HS/
19:00 - 20:15
Torsdag
HS/Festsal
10:45 - 12:00
Torsdag
HS/Festsal
17:45 - 19:00
Mandag
Nærheden skole
18:00 - 18.55
Mandag
Nærheden skole
19:00 - 20:00
Mandag
Nærheden skole
17:00 - 17:55
Mandag
HS/Festsal
17:30 - 18:30
Onsdag
HS/Festsal
17:30 - 18:30
Tirsdag
HS/P
17.45 - 18.45
Torsdag
HS/D
19.00 - 20.00
Mandag
HS/P
19:15 - 20:15
Mandag
HS/
18:15 - 19:15
Mandag
HS/
19:30 - 20:30
Mandag
HS/
17:00 - 18:00
Tirsdag + Torsdag
HS/foren. lok.
09:00 - 10:00
Mandag
17:30-18:30
Torsdag
HS/foren. lok.
18:00-19:00
Lørdag
09:00-10:00
Mand. + Onsd. >
18:15 - 19:15
HS/D + P
+ Lørd
>
09:30 - 10:30
Torsdag
HiFit
17:45 - 18:45
Tirsdag
HS/festsal
18:00 - 19:15
Mandag
HH
10:00 - 12:00
Tirsdag
Hedehuset
10:00 - 12:00
Tirsdag
HS/festsal
16:15 - 17:45
Tirsdag NYT!
Fra dit hjem
08:30 - 09:00
Torsdag
HS/P
16:30 - 17:30
Onsdag
HS/P
16:15 - 17:45
Lørdag eller Søndag
HS/D/P
09:00 - 12:00
Tirsdag
HS/lok 23
16:00 - 18:00
Alle dage
HiFit
05:00 - 23:00
Alle dage
HiFit
05:00 - 23:00
Alle dage
HiFit
05:00 - 14:00

Pris
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JUN = Juniorhold med rabat

1.000

VS = Voksen Sølvmedlem - Giver adgang til alle de markerede hold

1.500

VG = Voksen Guldmedlem - Giver adgang til alle de markerede hold

1.700

SES = Senior sølvmedlem - (60+) - Giver adgang til alle de markerede hold

700

SEG = Senior guldmedlem - (60+) - Giver adgang til alle de markerede hold

900

Hold med rabatordning => JUN / VS / VG / SES / SEG
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