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Motionsguider og hjælpetrænere - det er frivillige 
opgaver, som nogle af Svendborg Senior Idræts  
mange frivillige giver sig i kast med.

Når det er sommer, svinger Hans Becker tennisketcher-
en to gange om ugen. Men når efterårssæsonen i Svend-
borg Senior Idræt begynder, står der andre aktiviteter 
på programmet: Nemlig jobbet som hjælpetræner på 
foreningens styrketræningshold, en af mange funktioner, 
som omkring 90 frivillige medlemmer har påtaget sig 
for at være med til at drive foreningen. 
- Jeg blev opfordret til at være hjælpetræner og var 
sammen med ni andre på et kursus, som Svendborg  
Senior Idræt arrangerede, fortæller Hans Becker, 72 år, 
der også selv styrketræner.
Han begyndte med at være hjælpeinstruktør på Pleje-
centret Frøavlen, da Svendborg Senior Idræt lånte 
lokaler på stedet. Da foreningen lejede styrketrænings-
centret i SG-Huset på Ryttervej, flyttede han med.

Sjovt at være hjælpetræner

For tiden har Senioridrætten fem styrketræningshold, så 
der er brug for mange hjælpetrænere. Derfor har der 
været afholdt et nyt kursus. Der bliver undervist i for-

skellige træningsmetoder og førstehjælp, og deltagerne 
får viden om, hvordan en ældre krop fungerer.
- Jeg synes, at det er sjovt at være hjælpetræner. Det er 
også en god indgangsvinkel til at møde en masse men-
nesker, fortæller Hans Becker, der sammen med sin 
kone, Marianne, flyttede til Svendborg for 10 år siden.
Han har tit både et smil og en lun bemærkning til sine 
omgivelser. Og samværet med mange mennesker er 
ikke en fremmed verden for ham, heller ikke i sine 
tidligere job i København. 
- I nogle af mine job har jeg vist folk tilrette, beretter 
Hans Becker om job som distriktsleder i ølbranchen 
og en halv snes år med egen frokostcafé, som han drev 
sammen med sin kone. Han sluttede på arbejdsmarke-
det som sælger inden for malerbranchen, da han op- 
rindelig er uddannet bygningsmaler.
- Derfor er det ikke svært for mig at omgås mennesker, 
når jeg er hjælpetræner, fastslår Hans Becker, som har 
dyrket fodboldfitness, badminton og nu både tennis og 
styrketræning.
På spørgsmålet om, hvorfor han fortsætter som hjælpe-
træner, er Hans Becker ikke i tvivl om svaret:
- Det er sjovt at møde en masse mennesker, fastslår han.   

Aktive seniorer træner  
- men hjælper også andre i gang

Når Hans Becker ikke svinger ketcheren, er han hjælpetræner.
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- Det er sjovt at være hjælpetræner og en god indgangsvinkel til 
at møde en masse mennesker, siger Hans Becker.



17ImpulserAugust  2017

Anette Jensen træner mange gange om ugen, men hun påtager sig 
også en frivillig opgave som motionsguide - her hjælper og støtter hun 
mennesker med at fortsætte træningen efter langvarig sygdom

Da Anette Jensen gik på efterløn for otte år siden, op-
dagede hun tilbuddene i Svendborg Senior Idræt og 
fandt ud af, hvordan bevægelse og motion gavnede 
hende. Hun fandt også ud af noget andet: Hun ville 
også gerne hjælpe andre med at komme i gang med at 
træne. Derfor blev hun motionsguide.
- Vi hjælper mennesker, der har været syge længe. Når 
de er ved at være færdige med den kommunale op-
træning, tilbyder vi dem at fortsætte på et hold i Svend-
borg Senior Idræt, forklarer Anette Jensen, 68 år.
- Jeg har hjulpet en kvinde med at komme på interval-
gang og en anden med at begynde på et motionshold. 
Jeg støtter ved at deltage og være med et par gange, 
og det er gået godt, tilføjer Anette Jensen, der gerne vil 
fortsætte med at være motionsguide. 
At være motionsguide er en frivillig opgave og fungerer 
i et samarbejde mellem kommunens sundhedsafdeling 
og Senioridrætten. 
Før Anette Jensen kom i kontakt med Senioridrætten, 
havde hun ikke dyrket nogen form for motion.
Men efterhånden har hun valgt at deltage og træne i så 
mange af Senioridrættens tilbud, at hun "vist kun har fri 
om tirsdagen", som Anette Jensen selv udtrykker det. To 

gange om ugen står der motionstræning på program-
met, derudover går hun intervalgang, er med i en cykel-
gruppe og en gågruppe. 
 
Hvad betyder Svendborg Senior Idræt for dig?
- Alt.
Svaret kommer prompte fra Anette Jensen. 
- Da jeg begyndte i Senioridrætten, fik jeg nye venner, 
vi mødes og snakker. Det er dejligt uforpligtende,  
siger Anette Jensen, som også er glad samværet efter 
træningen, som hun kalder 3. halvleg.
Den dag, vi mødte Anette Jensen, havde hun valgt at del-
tage på en af de "Ture ud i det blå", som en gruppe fri- 
villige arrangerer i sommermånederne. Den dag skulle 
hun ellers have været til sommertræning.
- De ture kommer i første række. Vi har det ligesom en 
flok kåde køer, der kommer på græs, bemærker hun og 
fortsætter:
- Vi får masser af tilbud fra Senioridrætten. Det er godt, 
at det findes. Her er alle lige. Det er dét, der er pointen, 
fastslår hun.

Søger du samvær, sjov og sundhed? Så er Svendborg 
Senior Idræt (SVSI) måske noget for dig. SVSI tilbyder 
et væld af forskellige aktiviteter, ude og inde, forskel-
lige niveauer og til forskellige interesser.  
Du kan finde oplysninger om det hele på hjemme-
siden www.svsi.dk.
Hvis du ikke har adgang til computer, kan du ringe på 

foreningens telefon på 62 23 30 19 eller komme forbi 
kontoret i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal. 
Vi er der mandag og torsdag kl. 11-13, samt onsdag 
kl. 10-12. Du kan også læse om alle tilbuddene i det 
katalog, der følger med Impulser denne gang og som 
er til at tage ud og gemme.
Vel mødt.

Svendborg Senior Idræt 

- Vi hjælper mennesker, der har været syge længe, med at 
fortsætte træningen, siger Anette Jensen, der har valgt at være 
frivillig motionsguide.

Anette Jensen (t.v.) dyrker også motion på Senioridrættens  
"Ture ud i det blå", denne gang foregik vandreturen i Piptorn 
Skov ved Faaborg. 


