
Pressemeddelelse 

Træning giver godt humør og man bliver glad i låget 

 

Bemærkningen kommer fra Hanne Mortensen, 72 år. Der er i gang på et Basis motions hold, som 

Svendborg Senior Idræt står for. 

Jeg kan mærke en afhængighed af at deltage på holdet, hvor man møder op sammen med andre 

fra ens lokalområde. Det er næsten ligesom tidligere kolleger. Her er jeg sammen med andre, som 

også gerne vil motionere. Samtidig lærer jeg nye mennesker at kende, men vi bestemmer selv 

hvor social, man vil være. Det vigtigste er at bruge sin krop og så gerne sammen med andre, der 

kommer for det samme. 

Lene Lund 70 år er helt enig med Hanne, men fremhæver også den dygtige instruktør. 

Jeg vil også gerne sige at instruktøren er ualmindelig dygtig, med et så alsidigt program, at det 

bliver spændende hver gang. Programmet dækker både smidighed, styrketræning, åndedræt og 

masser af sjove lege, som også giver os god hjernegymnastik.  

Træningen på Basis motion varer 1½ time en gang om ugen. Og så er der mulighed for socialt 

samvær før eller efter træningen. 

Mogens Nielsen 68 år er begejstret for Spinning holdet om onsdagen i Solofitness, hvor Svendborg 

Senior Idræt har lejet sig ind. Instruktøren afpasser træningen rigtig godt til senioralderen. Og så 

fremhæver Mogens, at det især er godt med de gode cykler. 

Et gratis tilbud 

- Det er vigtigt at vælge at træne sin krop på et niveau og en måde, der passer den enkelte, siger 

idrætskonsulent Birthe Bergmann. Det holder en i gang og forebygger skavanker på krop og sjæl. 

Derfor tilbyder Svendborg Senior Idræt, at man resten af forårssæsonen kan prøve et Basis-hold, 

spinning og naturmotion ganske gratis. Så ved man, om det er et hold man skal hoppe på til 

september igen. 

- Enhver er velkommen, naturligvis også Senioridrættens medlemmer, som også gerne må tage en 

ven med, tilføjer Birthe Bergmann om det gratis tilbud, der gælder fra den 25. marts og indtil det 

sidste hold slutter den 25. april.  

Hvis du har fået lyst til at høre nærmere eller prøve at være med, vil vi gerne høre fra dig. Du kan 

træffe Svendborg Senior Idræt på tlf. 62 23 30 19. Der er åbent på telefonen mandag, onsdag og 

fredag kl. 10 – 12.  

Aktiviteterne er beskrevet nærmere på www.svsi.dk, siger Birthe Bergmann. Gå ind under 

”Aktiviteter/tilmelding” og vælg den ønskede aktivitet, som du vil vide mere om. 

http://www.svsi.dk/
http://www.svsi.dk/

