
Badminton

Yoga

Jump fitness

Crossdance

Junior Springhold

Gymnastik Motion

Floorball

Fodbold for sjov

TM

Spørgsmål til nogle af holdene, 
kontakt lederne eller
Jørgen Andersen (23 32 45 56).

kontakt os:

VBG foreningsmedlemskabs 
pris er  75 kr. pr. år

(Foreningsmedlemskabet betales kun
en gang pr. år, så har du allerede

betalt i 2021 gives der rabat på 75kr.
Man kan deltage i flere aktiviteter)

VI SES HER I 

VEJRUM
aktiv by med smil

*Klippekort:
10 turs - 300 kr.
20 turs - 550 kr.

klippekort kan bruges til både
Crossdance og Jump fitness

Vejrum borger
 og gymnastikforening

www.vejrum.net

Vejrum Fritidscenter
Tingvej 1, Vejrum, 

7600 Struer.

FB - Vejrum Borger- og Gymnastikforening

Arrangementet afholdes i samarbejde
med DGI

Fitness Tryday 
29/08 kl. 10.00 - 15.45 

Kom og prøv Jump fitness,
Crossdance og Yoga, helt gratis. 

10.00-10.45 & 13.00-13.45 
Jump fitness 

 
11.00-11.45 & 14.00-14.45 

Crossdance 
 

12.00-12.45 & 15.00-15.45 
Yoga 



Badminton man skal være medlem af VBG

Jump Fitness for voksne (over 15 år)

Forste gang     10. august
Tid                     Tirsdag 18.30 - 20.00 
Pris                    150kr inkl. medlemsskab
Kontakt           Jørgen Andersen (23 32 45 56)

Ford1@email.dk

Forste gang     9. september
Tid                     Torsdag 18.00 - 19.30
Pris                    600 kr. inkl. opvisnings T-shirt
Sted                  Hallen v/Hardsyssel Efterskole
Leder                Erik Jensen (20 40 99 67)

Gymnastik Motion for alle

Forste gang     6. september
Tid                     Mandag 19.00 - 20.00
Pris                    350 kr. inkl. medlemsskab
Leder                Annemette B. Andersen (51213347)

Forste gang    7. september
Tid                     Tirsdag 16.30 - 17.45 og 18.00 - 19.15
Pris                    855 kr. inkl. medlemsskab
Leder                Lisa Kristiansen (41 62 39 10)

Yoga hjælper kroppen med at blive stærk og kan give dig en
følelse af at være afslappet og veltilpas – med dig selv og dine
opgivelser. Det kan hjælpe med at minimere eller helt undgå

kroniske smerte i dagligdagen.
„Min yoga“ er, at give dig værktøjer, så du kan opnå det, som du
gerne vil. Øvelserne kan justeres, så alle kan være med – uanset

om man er vant til at træne eller nej. Se mere på www.lisak.dk

HUSK!!!
Egne måtte  pga. Covid 19

HUSK!!!
Egne måtte  pga. Covid 19

HUSK!!!
Egne måtte  pga. Covid 19

Forste gang     19. oktober
Tid                      Tirsdag 19.30 - 21.30
Pris                     350 kr. inkl. medlemsskab
Kontakt            Jørgen Andersen  (23 32 45 56) 

Ford1@email.dk

En anderledes aktivitet i Vejrum. Hvis du ikke er til håndbold -
fodbold - badminton med mere, så prøv gulvhockey. 

Det har du mulighed for i Vejrum. Vi spiller hver tirsdag fra uge
43. Du skal bare møde op og vi garanterer at du får pulsen op

og møde nogle nye kammerater.
 

Crossdance er et dance-/fitness koncept baseret på moduler
med dance, bodytoning, cardio og balance. Modulernes

rækkefølge er nøje sammensat jf. det famøse Crossdance
hjul, og sikrer at du får den helt optimale 

60 minutters træning.
Du vil opleve en fantastisk stemning på vores Crossdance

hold, hvor der er plads til alle, uanset alder, køn, størrelse,
fitnessniveau. Du vil smile, når musikken lader din krop

dance og sveden dryppe fra din pande.
Hold Jer opdateret - via Facebookgruppe "Crossdance i

Vejrumstad". Jo flere vi kan få samlet, jo sjovere bliver det.

Floorball

Fodbold for sjov
Yoga for alle

Forste gang    9. august
Tid                     Mandag 17.30 - 18.30
                           Torsdag 18.15 - 19.15
Pris                    40 kr.pr. gang; Klippekort*
Leder                Janni Frandsen (25 52 12 73)

Maria Mollerup (22 27 35 44)

for alle (over 15 år)

for alle over 18 år

Junior Springhold  fra 6. klasse og op

Forste gang    30. august
Slutter             27. marts 2022
Tid/Pris            9.00 - 16.00     900kr.
                         16.00 - 22.00   1100kr.
Kontakt          Jørgen Andersen (23 32 45 56) Ford1@email.dk

Medlemmer kan bestille enkelttimer hos 
Per Høj Jensen (20 36 66 12) Pris er 70 kr. pr. time.

Kunne du tænke dig lidt samvær og motion 
– så kom og vær med! 

Alle kan deltage, ”der er plads til lidt alvor og meget sjov”. 
Det gælder om at være sammen, ha’ det rart med masse af

hygge og motion. Der given kroppen styrke og ny energi.
Alt sammen foregår i et tempo alle kan udføre 

med behagelig musik.

Jumping Fitness er effektiv træning på små trampoliner.
Træningsformen styrker balance og kondition, træner
kernemuskulaturen. Trampolinens støddæmpende virkning
gør, at led ikke bliver belastet på samme måde som fx ved
alm. hop og løb. Fantastisk sjov og effektiv træning til skøn
musik.

Crossdance for alle

Forste gang     11. august
Tid                     Onsdag 19.00 - 20.00
Pris                    40 kr.pr. gang; Klippekort*
Leder                Janni Norma Naursgaard Jusjong

 (29 88 71 09)

Har du lyst til at spille fodbold og få lidt god motion - uden
at spille i turnering - så er muligheden her. Om du
kommer fra Vejrum, Asp, Linde, eller andre sogne

omkring Vejrum, kan du deltage. Eneste betingelser er, at
du er fyldt 18 år. Vi spiller hver. mandag ca. 1,5 time, og

bagefter får vi lidt "mandesnak" over en øl/vand.

Springholdet er et fælleshold mellem Langhøj, Vejrum og Hjerm.
Holdet har fokus på spring, grundtræning og udvikling af den

enkelte gymnast til at blive en bedre springer. Her arbejder du
med din teknik. Instruktørerne lægger sig i selen for, at booste
dig - til gengæld forventer de god træningsmoral og masser af

gejst. Du får nye udfordringer, bliver en stærkere og bedre
gymnast undervejs. 

Vi springer, hygger og udvikler os i fællesskab. 

En sund krop giver et sundt sind!

Vi er aktive i Vejrum. Kroppen og sindet hænger unægtelig
sammen. Holder vi kroppen sund med bevægelse og
næringsrig kost, så får vi unægtelig mere energi og
overskud i en ellers travl og krævende hverdag.

Kom du også med og inviter en ven!
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