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Basketball
Helt overraskende tilbyder Svendborg Senior Idræt nu 
basketball for spillere på 60+.
- Vores tilbud er for dem, der har lyst til at lege med en 
bold og har lidt fornemmelse for en bold, siger Torben 
Hviid, der selv har været bidt af basket, siden han be-
gyndte som 15 årig. I en årrække har han været formand 
for Svendborg Basketball Club. 
Det er netop Torben Hviid, der har foreslået Svendborg 
Senior Idræt at tilbyde medlemmerne at tage en om-
gang basketball.
- Vi vil spille i et tempo, hvor alle kan følge med og bare 
skyde på kurven. Vi behøver ikke at løbe frem og til-
bage på banen, siger Torben Hviid, 70 år. Selv om han er 
blevet opereret for discusprolapser et par gange, vil han 
spille med og vejlede, hvis nogle ikke kender så meget 
til spillet.
Idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt, Birthe Berg-
mann, understreger også, at man vil tilpasse spillet til 
dem, der tilmelder sig, og at det ikke kun er et tilbud til 
mænd.
- Kvinderne skal nok komme, hvis de har lyst. Det skal 
være sjovt, så alle kan være med, fastslår hun.

Badminton
En anden nyhed i Svendborg Senior Idræt er et tilbud 
om at spille badminton. Det sker i samarbejde med 
Svendborg Badmintonklub og foregår i Badmintonhal-
len på Dronningemaen i Svendborg.
- Ideen til et samarbejde opstod ved et møde med 
idrætskonsulent Birthe Bergmann. Vi mente begge to, at 
der kunne være basis for at oprette et tilbud for spillere 
på 60+, siger formanden for Svendborg Badmintonklub, 
Mads Kircheiner.
Han fortæller, at klubben allerede har mange veteran-
spillere, både mænd og kvinder.
En af veteranspillerne er Anne Axelsen, 66 år.
- Vi får rørt os rigtig meget, men vi bruger også den 
øverste etage, når vi skal placere slagene, siger hun.
Alle kan være med på badmintonbanen, både begyn-
dere og gamle elitespillere, men selvfølgelig skal man 
være ved et nogenlunde godt helbred.
- Man skal være vant til at bevæge sig og kunne klare 
at gå på trapper. Det er sundt at få pulsen op, og bad-
mintonspillet træner også balancen og koordinationen, 
forklarer Birthe Bergmann. 
Der kan både spilles single og double, men Mads Kir-
cheiner understreger, at man selvfølgelig finder ud af, 
hvem der passer sammen, så spillet bliver ligeværdigt.
- Vi griner meget sammen, når vi spiller, og vi går altid 
gladere herfra efter spillet, fastslår Mads Kircheiner. 

Nyheder fra  
Svendborg Senior Idræt

Torben Hviid, med ryggen til, forsvarer kurven mod angriberne.

Tekst Inger Hager, foto Birthe Bergmann

Udover de tre omtalte tilbud, har Svendborg Senior 
Idræt mange andre forskellige aktiviteter, på forskel-
lige niveauer, ude og inde, til forskellige interesser. 
Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden  
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. 
Vi er der mandag og torsdag kl. 11 - 13, samt onsdag 
kl. 10 - 12

Svendborg Senior Idræt 

Birthe Alkærsig, der her spiller sammen med Anne Axelsen, har 
serven og sætter spillet i gang
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I Svendborg Senior Idræt er det ikke  
kun kvinder der dyrker Qi Gong

- Jeg vil gerne prøve at holde mit legeme vedlige, men 
også træne hjernen. Sådan siger Vilhelm Flindt, 69 år, 
der har valgt at gå til Qi Gong i Svendborg Senior Idræt.
Qi Gong er netop ét af mange tilbud i Svendborg Se-
nior Idræt. Yoga er et andet tilbud, og begge aktiviteter 
forbindes ofte med kvindelige udøvere. Men sådan be-
høver det ikke at være. Vilhelm Flindt har også i mange 
år dyrket yoga.
- Nej, Qi Gong er ikke kun for kvinder, tilføjer en anden 
deltager, Frede Hansen, der er tæt på at fylde 80 år.
Qi Gong-undervisningen foregår i samarbejde med 
fysioterapeut og instruktør Ulla Westlund. Hun har gen-
nem de seneste 16 år trænet og studeret en række for-
skellige Qi Gong retninger hos danske og udenlandske 
lærere. 
- Qi Gong har faktisk en maskulin udtrykform med 
nogle kampsportselementer, som vi udtrykker blødt, 
men med en underliggende, markeret styrke. Det er en 
årtusind år gammel kinesisk træningsform, forklarer 
Ulla Westlund. Hun tilføjer, at Qi Gong ikke kun påvirker 
den ydre fysiske krop.
- Også hjerte, lunger og vores øvrige indre organer 
bliver stimuleret af træningen, fortæller hun

Som at tage vitaminpiller
- At dyrke Qi Gong er som at tage vitaminpiller. Beteg-

Livskraft til krop og hjerne

nelsen ”Qi Gong” betyder faktisk at arbejde med livs-
energi, siger instruktør Ulla Westlund.
Ulla Westlund nævner, at det gælder om at mærke  
energien strømme i kroppen. Det giver en lethed og en 
varme dybt i kroppen. Det giver ro - psykisk og fysisk.
- Træningen er en slags meditation med bevægelse. Når 
vi træner, kommer vi i kontakt med områder i kroppen, 
der er sandet til. Vi vedligeholder ikke kun kropppen, 
men forebygger også sygdomme. 
Frede Hansen har i mange år trænet på Senior Idrættens 
basis-bevægelseshold.
- Men min krop begyndte at lave knuder, og så måtte jeg 
holde en pause, indtil jeg hørte om Qi Gong. Det er en 
spændende form for aktivitet, som jeg har erfaret virker 
på kroppen, for eksempel er et hold i min lænd forsvun-
det, fortæller han.
Både Vilhelm Flindt og Frede Hansen vil fortsætte med 
at dyrke Qi Gong.
- Jeg har det godt, når jeg går fra træningen, siger Vil-
helm Flindt, og Frede Hansen tilføjer:
- Jeg kan mærke, at jeg får energi af at lave øvelserne, 
energien summer og brummer i kroppen.

SVSI tilbyder qi gong onsdag kl. 9.00 i Svendborg 
Idrætscenter – første gang den 04. januar.

Tekst  og foto: Inger Hager

Instruktør Ulla Westlund sørger med omhu for, at Frede Hansen 
står i den helt rigtige stilling, til venstre er det Vilhelm Flindt.

Betegnelsen "Qi Gong" betyder faktisk at arbejde med livs- 
energi, siger instruktør Ulla Westlund. 


