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Svendborg Senior Idræt har tre aktiviteter på programmet, 
som mænd kan dyrke i deres helt eget særlige fællesskab, og 
det er bare alle tiders, fastslår talsmænd fra holdene Mænd i 
Naturen, Turbo Mænd og Selvforsvar for Voksne Mænd 

- Mænd snakker altså sammen på en anden måde end 
kvinder. Vi kan også være tavse sammen i længere tid, 
pointerer Bjarne Sørensen, 67 år, med et lunt glimt i 
øjnene. 
Bjarne er igangsætter og tovholder på aktiviteten Mænd 
i Naturen.  Siden starten i august 2017 har deltagerne 
trofast mødtes en formiddag hver anden uge for at 
udforske og nyde den smukke Sydfynske natur i 
hinandens selskab.
Holdet aftaler fra gang til gang, hvor turen går hen 
næste gang, og mellem turene holder mændene kontakt 
på mail og via Svendborg Senior Idræts hjemmeside 
svsi.dk. Udover kontingentet, på 150 kroner årligt, 
til foreningen, er det som udgangspunkt gratis at 
deltage bortset fra udgifter til kørsel i privatbiler og 
færgebilletter til de Sydfynske øer.

11 måneder om året
Hele året, undtagen juli måned, følges årstidernes 
skiften, og det giver mange gode oplevelser, hvor 

deltagernes forskellige viden om naturens dyreliv og 
fauna deles og undersøges nærmere.
Udover et sundt bombardement af alle sanserne, og det 
sociale samvær, så er motion en ekstra bonus. Gruppen 
får som regel hver gang tilbagelagt mellem tre til seks 
kilometer i naturen med passende pauser, hvor også 
mad og drikkelse fortæres. 
- Her er vi alle lige, og er man åben og interesseret, så 
er forudsætningerne for at deltage til fulde opfyldt, un-
derstreger Bjarne Sørensen, som forsikrer, at de gamle 
deltagere altid er meget opmærksomme på at tage godt 
imod nye.

Turbo med fokus på styrke og kondi
På holdet Turbo Mænd er alle deltagere sikret sved 
på panden i løbet af en time med opvarmning og styr-
ketræning, hvor instruktøren har fokus på, at alle får 
pulsen op i forskellige øvelser, som udføres individuelt 
eller parvis, inden der sluttes af med et tempofyldt spil 
hockey.
Jens Erik Christiansen, 65 år, har været med på holdet i 
den seneste sæson, og han er meget begejstret for ef-
fekten af den ugentlige træning. Især de fysiske udfor-
dringer, hvor kroppens muskelgrupper bliver arbejdet 
godt igennem, og balanceøvelserne under opvarmn-
ingen mener Jens Erik er en meget god gevinst for en 
mand i hans alder.
- Vores vanvittigt dygtige instruktør, Jesper Rask, holder 
også godt øje med os, så vi undgår skader. 
Jens Erik har igennem mange år løbet meget, og han 
løber fortsat seks til otte kilometer fire gange ugentligt. 
Det sidste halvmaraton er dog løbet, og fitness er 
bare blevet for kedeligt. Så er det bedre og sjovere at 
være med i fællesskabet på Turbo Mænd. At der var 
mulighed for at deltage på et hold kun for mænd, betød 
alverden for Jens Eriks motivation.
- Der er en anden jargon, vi er direkte og griner godt 
sammen, og lidt mandehørm er der da også plads til.

Løber og danser – også med kvinder
Jens Erik er glad for, at han med Turbo Mænd desuden 
blev opmærksom på Svendborg Senior Idræts mange 
andre aktiviteter. Det betyder, at han nu også har fået 

Kun for mænd 

Bjarne Sørensen mødes hele året onsdag formiddag hver 
anden uge ved Idrætscentret i Svendborg med holdet 
Mænd i naturen, inden de drager ud  på fælles ture.
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plads i foreningens udendørs basis styrketræning én 
gang ugentligt. At der også er kvinder med på holdet 
er helt fint for Jens Erik, som også har meldt sig til et 
m/k løbehold i Svendborg Senior Idræt, hvor målet er, 
at deltagerne skal trænes op til at deltage i Thurøløbet 
i september måned. Det giver god motion i et andet 
fællesskab, hvor han også gerne deler ud af sine 
erfaringer med løb til de mindre erfarne løbere.
Pardans i Midtbyhallen henover efteråret og vinteren 
og Festlig Pardans på Tåsinge hver anden weekend 
står også på Jens Eriks motionsprogram. Og til efteråret 
overvejer han desuden at melde sig til bordtennis i 
det nye samarbejde mellem Skårup Bordtennisklub og 
Svendborg Senior Idræt.
-  At Turbo Mænd kun var for mænd fik mig ud af vag-
ten, og så blev jeg bare klar over, at Svendborg Senior 
Idræt er et helt fantastisk tilbud for både mænd og kvin-
der, fastslår Jens Erik. 

Selvforsvar er meningsfuld motion
Tyge Lind, 69 år, er også meget begejstret for forenin-
gens mange tilbud. For et år siden tog han fat på at lære 
selvforsvar sammen med andre voksne mænd, og Tyge 
er meget begejstret for den ugentlige træning i halvan-
den time, som han kan mærke har givet god effekt både 
fysisk og kognitivt.

Han konstaterer efter første sæson, at intensiteten og 
tempoet i træningen er steget, og mange øvelser er ble-
vet automatiseret, uden at nogen er blevet skadet.

Forebyggende faldteknikker
Tyge er desuden meget tilfreds med, at han gennem 
træningen har lært nogle faldteknikker, som han mener 
kan komme ham til gode i takt med den stigende alder. 
En anden gevinst er, at han er blevet mere opmærksom 
på sit åndedræt, det vil sige at trække vejret ordentligt, 
og i det hele taget blive trænet i at være mere fokuseret.
At aktiviteten kun er for mænd, trives Tyge fint med.
- Vi har et godt kammeratskab, og vi har det sjovt sam-
men, men vi kunne godt bruge flere kammerater på 
holdet. 
Jeg ved ikke, hvad der holder mænd tilbage…, men der 
er i hvert fald ikke noget at være bange for, for vi passer 
godt på hinanden. 
Tyge lægger vægt på, at der ikke er tale om konkur- 
rence, men at der derimod er fokus på at lære nogle 
enkle praktiske redskaber til selvforsvar og frigørels-
esteknikker. Der er også plads til at dele gode grin og 
historier.
Selvforsvar for voksne mænd er dejligt udfordrende, 
mener Tyge Lind, der også har meget glæde af sin 
styrketræning for både mænd og kvinder i Svendborg 
Senior Idræt. 

Jens Erik Christiansen er klar til en ny sæson med Turbo 
Mænd

Har du fået lyst til at være med i nogle af Svendborg 
Senior Idræts aktiviteter, om de kun er for mænd eller 
også for kvinder, kan du finde alle foreningens tilbud i 
kataloget, som er her midt i Impulser. 

På www.svsi.dk kan du finde flere informationer 
samt tilmelde dig. Øvrige spørgsmål, ring 62 23 30 19 
mandag, onsdag og fredag kl. 10-12.

Svendborg Senior Idræt 

Flemming Christiansen (tv) og Tyge Lind (th) i gang med 
den ugentlige træning i selvforsvar.


