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Yoga er ro og koncentration om kroppens bevægelser. 
Fodboldfitness et muntert boldspil med holdkammeraterne. 

Artikel og foto 
af Inger Hager

[ SENIOR IDRÆT ]

Disse to aktiviteter er næsten hinandens modsæt-
ninger. Men de har det tilfælles, at de er helt nye 
tilbud i den mangfoldighed af motions- og idræts- 
former, som Svendborg Senior Idræt tilbyder seniorer.

Fornemmelse for styrke,  
smidighed og balance
- Find en god siddestilling, lad blikket gå nedad, så I 
samler opmærksomheden. Mærk hele kroppen.
Ordene kommer fra yogalærer Samantha Soden 
fra Yogaskolen YogaPrana, en af Svendborg Senior 
Idræts mange samarbejdspartnere. 
Sollyset strømmer ind gennem vinduerne til yoga-
deltagerne, der befinder sig på 2. sal i Bagergade 40 
B i Svendborg. 
- Jeg har valgt at gå til yoga, fordi det både giver 
fysisk styrke og mental ro, fortæller en af holddel-
tagerne, Birgith Madsen. Hun taler af erfaring, fordi 
hun tidligere har dyrket yoga.

Yoga og fodboldfitness
         er to helt nye tilbud til 60+’ere 

Følg med på foreningens hjemmeside:  
www.svsi.dk. Her annonceres aktiviteter løbende  
og du kan tilmelde dig og betale.

Kontakt senioridrætskonsulent Birthe Bergmann  
på telefon 24 88 63 31 eller på mail  
senioridraet@svenedborg.dk. Der er telefon og  
kontortid: tirsdag kl. 9 - 11 og torsdag kl. 13 - 15.

Træning og motion på forskellige fysiske niveauer; 
hovedsagelig ”Kom i Form Holdene” med grund-
træning, gymnastik, leg spil og dans.
• Turbo, hvis du har mange kræfter
• Basis; det er her vi er flest
• Lunte; hvis du har brug for en stol at støtte dig til

Øvrige indendørs aktiviteter er styrketræning, dans og 
yoga

Udendørs aktiviteter; nogle helårs, andre halvårs:
Spil: krocket, golf, krolf, petanque og fodbold
Motion; stavgang, gågruppe og cykelgruppe

Kontakt til Svendborg Senior Idræt - tilmelding                                       - spørgsmål eller har du en god ide!

Mangfoldigheden i aktiviteterne

Yogainstruktør Samantha Soden hjælper omhyggeligt 
holddeltagerne (her Vivi Larsen) med at udføre øvelserne 
korrekt.  

Viften med tilbud er stor. Og uanset årstid finder du både indendørs og udendørs aktiviteter i Svendborg Senior 
Idræt. Foreningen tilrettelægger sine tilbud efter den forskellighed der er i gruppen af 60+. Der tilbydes:
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Besøg foreningen, der holder til i Svend-
borg Idrætscenter på Ryttervej 70, 1. sal. Ind-
gang ved svømmehallen. Vi har foldere med 
beskrivelse af alle foreningens aktiviteter.

Har du som privatperson en god ide til nye  
aktiviteter eller har I som forening ønske  
om at samarbejde med Svendborg Senior  
Idræt, så kom gerne med det.

Kontakt til Svendborg Senior Idræt - tilmelding                                       - spørgsmål eller har du en god ide!

Skan koden med din smart-
phone og kom direkte ind på 

fore ningens hjemmeside. •  Egebjerg Ældreidræt; hold både i V. Sk og i Stenstrup.

•  Gudbjerg Idrætsforening; har hold på Gudbjerg Skole

•  Gudme; OGIF, der har hold i Gudmehallerne

•  Andre foreninger har også aktiviteter målrettet 60+

Du kan finde oplysninger om kontaktpersoner, tid og 
sted på svsi.dk/andre udbydere

Du kan også gå til senioridræt i

- Det er godt 
at få motion, 
men det er lidt 
sjovere med en 
bold, siger en af 
deltagerne på 
fodboldfitness, 
Hans Becker.

Motionsven; Til dig der af den ene eller anden grund 
ikke kan komme ud af huset. Vi kan undersøge om du 
kan få en frivillig motionsven, som kommer hjem til 
dig og træner med dig.

Kendte ikke noget til yoga
For en anden på yogaholdet, Vivi Albertsen, er det 
helt nyt at gå til yoga.
- Jeg kendte slet ikke til det, men fik det anbefalet. Så 
jeg gik herop for at høre lidt om det, men fik straks  
tilbud om at springe på holdet, siger hun.
Derfor droppede Vivi Albertsen den gymnastik, som 
hun i mange år har dyrket i Svendborg Senior Idræt. 
Efter sommerferien vil hun dog både gå til yoga og til 
gymnastik. 
Hvorfor er det en god idé for seniorer at dyrke yoga? 
Spørgsmålet går til yogalærer Samantha Soden.
- Smidigheden er noget af det første, man mister. 
Det samme kan ske med vores styrke, især hvis man 
har smerter og derfor undlader at bevæge sig. Men 
balancen er også meget vigtig, for når man mister 
styrke, går det også ud over balancen, understreger 
Samantha Soden.
Ind imellem øvelserne lyder det fra yogalæreren: - 
Man mærker effekten af øvelserne meget mere i jeres 
alder, især hvis I også laver øvelserne hjemme.

Masser af motion med  
bolden og holdkammeraterne
- Det er sjovt med kampen mod hinanden. Men 
det bliver ikke voldsomt. Og vi starter altid med en 
kraftig opvarmning. Sådan præsenterer Gert Post 
foldboldfitness eller fodboldmotion, en ny idræts-
form, som Svendborg Senior Idræt tilbyder.
Gert Post er sammen med Leif Christensen de to fri-
villige holdledere af fodboldfitness. Spillet og  
motionen foregår bag Tåsinge Hallen og sker i sam-
arbejde med Tåsinge Forenede Boldklubber.
 Opvarmningen kommer hurtigt i gang. 

- Vi starter med at løbe banen rundt, I skal sparke jer 
selv bagi - løb så sidelæns og baglæns, lyder opfor-
dringen fra Leif Christensen.
 Der bliver løbet og bagefter går holddeltagerne 
sammen to og to. De står bogstavelig talt rumpe 
mod rumpe, mens bolden skifter hænder mellem 
benene og op over hovedet. 

Sport, hygge - og god motion
Og så skal der spilles på den lille bane. 
- Det er sport og hygge, begge dele. Mange tror, at 
fodboldfitness er noget hårdt noget, siger Torben 
Lemming, der har spillet fodbold i Stjernen for 20-
25 år siden.
- Det er godt at få motion, men det er lidt sjovere 
med en bold, siger Hans Becker, som hurtigt får 
tilslutning fra Carl-Ove Thor: 
- Ja, det er en god måde at få motion på. Vi tager jo 
små hurtige løb efter bolden her på banen, så det er 
en måde at lave intervaltræning på, mener han.
Bagefter er der hygge og snak i 3. halvleg. 
- Det sociale er jo vigtigt. Det er netværket, sam-
været med andre mennesker, der betyder noget, 
understreger Leif Christensen.


