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En blid form for spinning og træning for 
mennesker med osteoporose er nye tilbud i 
Svendborg Senior Idræt

Glem alt om sveddryppende cykelryttere i stramtsid-
dende tøj, der sprinter af sted i tårnhøjt tempo. For Svend-
borg Senior Idræt tilbyder spinning, som er særligt til-
rettelagt for både kvinder og mænd fra 60 år og opefter. 
- Dette her er en blid form for spinning, hvor det er helt 
fint at belaste og presse kroppen. Vi træner, så det netop 
er tilpasset seniorer, forklarer ergoterapeut Jette Kris-
tensen, der er instruktør. 
I maj og juni har Svendborg Senior Idræt som forsøg til-
budt både spinning og træning for mennesker, der har 
osteoporose, også kaldet knogleskørhed.
En af dem, der valgte at prøve spinning, er Kirsten Thue-
sen, 69 år, som både har fået en meniskoperation og har 
slidgigt i begge knæ.
- Jeg har aldrig prøvet spinning før. Men min læge sagde, 
at det var godt at cykle. Det er en god måde at styrke 
musklerne omkring knæene på, fortæller hun, der både 
er aktiv roer og svømmer.
En anden, der har prøvet spinning, er Egon Madsen på 80 
år.
- Jeg har gået til styrketræning, men jeg så annoncen med 
spinning, og det ville jeg gerne prøve, siger han, som altid 

Spinning og træning for knogler og muskler

har dyrket idræt, både løb og håndbold.
- Jeg melder mig til det hele, både styrketræning og 
spinning, fordi jeg synes det er bedst, hvis jeg kan være 
uafhængig af hjælp, fastslår Egon Madsen.

Træning på små hold
Træningen for 60+’ere, der har fået konstateret osteopo-
rose, er på små hold i trygge omgivelser.
- Vi arbejder med at træne stabilitet og balance. På små 
hold kan jeg vejlede hvert enkelt, oplyser Jette Kristen-
sen, der også er instruktør på dette hold.
Jytte Pagh, 76 år, og Jens Pugdal Andersen, 75, deltog i 
træningen i maj og juni. De har begge to et sammenfald 
i ryggen.
For 13 år siden skulle Jytte Pagh gribe efter sin mand, 
der var ved at falde.
- Der lød et knæk i ryggen dengang. Siden har jeg 
trænet på flere hold, og jeg så dette tilbud i Ugeavisen. 
siger Jytte Pagh.
- Denne her træning er fortrinlig. Bevægelse er jo i det 
hele taget godt for knoglerne, siger Jens Pugdal Ander-
sen, som foruden osteoporose har Parkinsons Sygdom. 
Han styrketræner også i det tilbud, som kommunen 
giver i træningslokalerne på flere plejecentre.
Her i efterårssæsonene tilbyder Svendborg Senior Idræt 
både træningen for 60 +’ere med osteoporose og spin-
ning. 
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Egon Madsen har et godt tråd på spinningcyklen.

Jens Pugdal Andersen og Jytte Pagh er glade for træningen af 
muskler og knogler.
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Vores mange frivillige er helt uundværlige,  
understreger formand for Svendborg Senior Idræt,  
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell

- Det er hyggeligt at lave noget med andre mennesker, 
og jeg bliver inspireret af, at der er så mange frivillige i 
foreningen. Det smitter, fastslår Margit Mortensen.
Hun er én ud af omkring 90 frivillige i Svendborg Senior 
Idræt, der har knap 800 medlemmer.

- Vores frivillige er guld værd og helt uundværlige for 
foreningen, understreger formanden for Svendborg Se-
nior Idræt, Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell.

Margit Mortensen, der selv styrketræner i foreningen, har 
påtaget sig to frivillige opgaver. 

- Jeg er bl.a. i en gruppe, der tester seniorerne på lunte- 
og basishold, som er bevægelse og gymnastik på to 
forskellige niveauer. Hvert halve år foretager vi test med 
f.eks. balanceøvelser, fortæller Margit Mortensen.

Hvorfor har du meldt dig som frivillig?
- Jeg er glad for foreningen, og derfor vil jeg gerne gøre 
en indsats, siger Margit Mortensen, der har undervist hele 
sit liv, men lige er blevet pensionist.

Jo flere frivillige, jo flere ideer
- Det er dejligt at se, at så mange mennesker i senioral-
deren kommer for at dyrke idræt. Og jo flere frivillige vi 
er, jo flere er vi til at få ideer, siger Margit Mortensen. 
Et andet medlem, der er frivillig i Svendborg Senior idræt, 
er Birthe Braad Lund. Hun varetager forskellige opgaver 
for lunteholdet, der træner i Egense Forsamlingshus.

- Det er mig, der har nøglen og åbner og lukker og i det 
hele taget sørger for, at alle på holdet har det rart, siger 
Birthe Braad Lund.

Hvorfor har du påtaget dig denne opgave?
- Jeg vil gerne gøre noget nyttigt, og jeg synes, at vi skal 
passe på de ældste på holdet, forklarer Birthe Braad Lund.

Hver sommer tilbyder Svendborg Senior Idræt sine frivil-
lige et arrangement som tak for indsatsen. I maj lød invi-
tationen på en vandretur i den smukke Syltemade Ådal, 
guidet af både en ornitolog og en historiefortæller og 
med et traktement på Høkildegaard.

- Vi oplever en stor hjælpsomhed. Derfor er der al mulig 
grund til at sige tak til vores frivillige, fastslår Hans Ulrik 
Schaffalitzky de Muckadell.

»Frivillige er guld værd«

Disse frivillig-arrangementer bliver også tilrettelagt af 
frivillige, som arbejder i foreningens Arrangementsud-
valg. Selve opgaven med at rekruttere og introducere 
frivillige bliver også løst af frivillige, der er medlemmer 
af Frivilligudvalget.

Både Birthe Braad Lund (med den blå hat) og Margit Madsen 
(med kikkert) har påtaget sig opgaver som frivillige i Svendborg 
Senior Idræt. Billedet er fra et arrangement for frivillige med van-
dretur i Syltemade Ådal, hvor ornitolog Niels Bomholt var guide.

Har du også fået lyst til at deltage i de nævnte ak- 
tiviteter eller i andre af de ca. 20 forskellige akti- 
viteter Svendborg Senior Idræt tilbyder, kan du 
finde flere oplysninger på foreningens hjemme-
side www.svsi.dk.
Har du ikke adgang til computer kan du ringe på 
foreningens telefon 62 23 30 19 eller komme forbi 
kontoret i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 
1. sal.

Svendborg Senior Idræt 
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