
Juelsminde Badminton inviterer til

Onsdage fra Kl. 8.00 - 12.00

Senioridræt 
Formiddagsmotion 

Det sker i Juelsminde Hallerne 

 



“Ud over at være 
fysisk aktiv, så er 
noget af det bedste 
for hjernen at være 
sammen med andre 
mennesker 
Citat: Ellen Garde, hjerneforsker
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Indendørs Krolf fra kl. 8.00 - 10.00 - Kom og prøv 



Senioridræt 
Hver onsdag i Juelsminde Hallerne - start 14. september

Hvad er Senioridræt?

Senioridræt er motion om formiddagen 

og et tilbud til dig, der har tid og lyst til 

at være aktiv om formiddagen sammen 

med andre. Her er plads til dig, uanset 

om du har dyrket motion i flere år, er helt 

ny eller har udfordringer med fysikken. 

Aktiviteterne tilpasses så du kan være 

med. Kom med og lad os få nogle 

hyggelige timer sammen.

Hvor og hvornår mødes vi? 

Hver onsdag fra Kl. 8.00 - 12.00 i Hal 2. 

Du kan deltage i de aktiviteter du har 

lyst til og du er velkommen til at komme 

og kigge på, før du starter. 

Program:

Kl. 8.00 starter vi med kaffe og ca. 8.30 

spiller vi indendørs Krolf til Kl. 10.00. 

Kl. 10.00 er der fællesstart. 

Efterfølgende kan du vælge mellem: 

Bowls

Curling

Petanque

Indendørs Krolf

Kl. 11.30 slutter vi med kaffe.

Vi prøver forskellige aktiviteter af 

løbende og vi tager gerne imod dine 

forslag til aktiviteter. 

Hvad kræver det? 

Det er en fordel at have tøj på du kan 

bevæge dig i og indendørssko er et 

krav.

Du behøver ikke være i god fysisk form. 

Aktiviteterne er bygget op så alle uanset 

niveau, kan være med. 

Hvad koster det? 

Det er gratis de første to gange herefter 

er prisen 200 kr for en sæson inkl kaffe.

Sæsonen kører fra september - april.

Tilmelding:

juelsminde-bk.dk/indmeldelse/

Spørgsmål kontakt:

Juelsminde Badminton tlf. 29316077

Juelsminde Hallerne tlf. 7569 3675 

Ældresagen Juelsminde tlf. 51936856

Samarbejde mellem 

Juelsminde 
Badmintonklub,
Ældresagen 
Juelsminde &
Juelminde Hallerne  
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Se mere på www.juelsminde-bk.dk
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