
Bukkerup Gymnastikforening 
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I fi nder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.
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Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Badminton
Badminton i BG til hele familien. Vidste 
du at badminton er verdens hurtigste og 
måske sundeste idrætsgren?
Ungdom 8 – 15 år
Mandag 15.30 – 17.30 Ekstratræning: 
Træningen tilrettelægges så den sup-
plerer onsdagstræningen.
Onsdag 16.30 – 18.00 Hovedtræning: 
Motorisk, teknisk og fysisk træning med 
fokus på glæde, oplevelse, udvikling og 
kammeratskab.  Begyndere og øvede. 
Start 16. august.
Motion 
- For dig der kan selv
Baner til leje mandag, onsdag og lørdag: 
Det traditionsrige badmintonspil med 
vennerne eller familien på egen bane.  
1-2 fællesarrangementer vil blive afholdt
i trænings tiden. Start 2. september
Voksenfjer/Badmintonfitness 
- For dig som vil deltage i et lokalt  
fællesskab
Onsdag 20.00 – 21. 15: Sjov og udviklende 
træning for voksne, badmintonforældre 
eller andre der gerne vil deltage i fælless-
kabet omkring spillet. Start 6. september
Miniton – Sjov for de små i familien
Lørdag 9 -10: Leg, motorisk træning og 
badminton for børn i alderen 4 – 8 år 
sammen med en voksen. Start 2. septem-
ber.
Se mere og tilmelding på  
hjemmesiden: www.bukkerupgf.dk
Hilsen

BG Badminton

Fritids- og livsstilsmesse i Stestrup 
d. 4. november 2017 kl. 10-15
Der vil være udstillere med magnetsmykker, clair-
voyance, rengøringssystemer, tøj, tasker, Forever 
Living og mange mange flere spændende produk-
ter. Se annonce senere på året.

NYT   NYT   NYT 
JUMPING FITNESS 
Jumping fitness er leg på trampoliner  
til festligt musik. Det er en fantastisk 
træningsform hvor, man rigtig kan få 
styrket kroppens muskler, da over 400  
af dem aktiveres. Efter en time på 
trampolinen er du garanteret at få 
forbrændt en masse kalorier samt en  
masse sved på panden.
OBS Maksimum 14 pers. pr. gang  
– husk at booke trampolin på hjemmeside. 1 gratis prøve time, 
hvor man også skal booke en trampolin. Start d. 28. august.

GymFit 
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00
Kom og få pulsen op, sved på panden og godt humør!
På GymFit vil der være fokus på at arbejde med intensiv træning 
på kredsløbsmaskiner, at få styrket vores core og stabilitet omkring
kroppens forskellige led, for bedre at kunne klare de forskellige 
udfordringer hverdagen byder på. 
GymFit er for alle! Om du er ung, gammel,  
har skavanker eller er fit for fight.  OBS. Max 16 deltagere. Se 
nærmere på hjemmeside. Start d. 29. august.

Gymnastik program  
2017/2018  
Dag Tid Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Danse pigerne 0.-4.kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 0-6. kl. 35
Mandag 16.30-17.30 S Mor-far-barn  35
Mandag 17.30-18.25 H CrossGym voksne 32 
Mandag 17.35-18.35 S Body step 35
Mandag 18.45-19.45 S Jumping Fitness 35
                
Tirsdag 17.00-18.00 S Super piger 3 – 5 år 35
Tirsdag 16.45-17.45 H BG Mini spring  0.-2.kl. 35                                                    
Tirsdag 17.45-19.00 H  BG Spring 3.kl. og ældre 35
Tirsdag 17.30-18.55 S GymFit 35
Tirsdag 19.15-20.15 H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00 S Motionsdamer 37
Onsdag 17.40-18.55 S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00 S Jumping Fitness 35

Torsdag 16.30-17.30 S Far-søn  ( 3-7 år ) 35
Torsdag 17.30-18.45 S  BG Rytmepiger  4-7 kl. 35        
Torsdag 19.00-20.00 S  Begynder/let øvet 
   CrossGym voksne 32
Torsdag 20.00-21.00 S  Øvede CrossGym voksne 32

Lørdag 08.00-09.00 S Jumping Fitness 35

H = Hallen
S = Salen 

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

U= Opstarts uge www.bukkerupgf.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med 
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er sænket 
til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de samme og 
da bolden dels er lettere og banen er mindre, kan det 
være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver 
lange dueller med et højt tempo.
Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke 
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget 
blød.
Minitennis giver sved på panden og en god kondition.
Minitennis opstart 1. november 2017 kl. 9.30-11.30 i 
Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.
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Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.
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Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på 
vores flotte anlæg bag Stestrup Frit-
idsgård hver onsdag kl. 18.30.
Tirsdag d 3. oktober rykker vi ind i salen 
for at spille Bowls. Vi spiller hver tirsdag 
fra kl. 19.00. Vi vil kraftigt opfordre alle,
der har lyst til at prøve dette sjove og 
spændende spil, til at komme en tirsdag 
og prøve.

Senior idræt
starter op d. 2. oktober 2017 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.
Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.
Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts aktiv-
iteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!
Du kan også bare være med på det sociale niveau.
Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på formid-
dagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og få en hyg-
gelig mandag formiddag hele vinteren. Det vigtigste er 
at man får rørt sig og vi sætter pris på det.

Volleyafdelingen byder 
velkommen til sæsonen 
med opstart 14. august
Volleyafdelingen består af både ungdoms- og voksen-
spillere, nogen med lidt erfaring og andre med meget 
erfaring.
En typisk træning består af opvarmning, forskellige 
tekniske øvelser og afslutningsvis laver vi hold der spiller 
mod hinanden.
Vi plejer at tilmelde os til mixvolley turneringen i DGI-re-
gi, som foregår hverdagsaftener (halvdelen i vores egen 
træningstid/hal). Endvidere kan der også blive tale om 
endagsstævner.
Min. alder: 15 år
Max alder: 99
Vi glæder os til at se NYE såvel som GAMLE spillere til 
den nye sæson.
Træningstid mandag kl. 19.30 – 21.30 i  
Stestrup Fritidsgård.
Evt. spørgsmål kan rettes til Mette Vestermarken  
tlf. nr. 30230586 eller volleyball@bukkerupgf.dk

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med plads 
til 120 personer. Stor foyer til velkomst 
og stort køkken med alt til bord-
dækning samt køkkengrej.  
For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk
Se mere på www.bukkerupgf.dk  
- festlokale

Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000 m2 
til rådighed. Alt kan sælges. 
Du skal være en privat kræmmer.  
Du bestiller dit bord på www.bukkerupgf.dk – 
event. Alt du sælger er din fortjeneste.

KRÆMMERE 
EFTERLYSES  

til d. 28/10 2018 kl. 10-14

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

I BG FITNESS INDOOR CYCLING 
KAN VI TILBYDE  

HOLDTRÆNING  
FLERE GANGE OM UGEN.  

DER ER 14 CYKLER + 1 CYKEL  
TIL INSTRUKTØR.

Minitennis 
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med 
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er sænket 
til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de samme og 
da bolden dels er lettere og banen er mindre, kan det 
være svært at slå bolden forbi modstanderen.

Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver lan-
ge dueller med et højt tempo. Når man først har prøvet 
minitennis vil man slet ikke lægge mærke til forskellen 
mellem tennis på grusbanen og minitennis – udover at 
bolden er meget blød 

Minitennis giver sved på panden og en god kondition.

Minitennis opstart 6. november 2019 kl. 9.30-11.30 i  
Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Volleyafdelingen byder  
velkommen til en ny sæson 
med opstart 12/8 2019.
Volleyafdelingen vil gerne byde såvel nye som gamle 
spillere velkommen til sæsonen 19/20. 

Vi er desværre ikke så mange, og vil derfor byde nye 
spillere med nogen volley erfaring meget velkommen. 
I dag er vi et godt mix fra 17 – 60 år, ca. 5 under 22 og 
resten fra 40 og op efter.

En typisk træning består af opvarmning, forskellige tek-
niske øvelser (kræver at man kan grund slagene nogen-
lunde sikkert) og afslutningsvis laver vi hold der spiller 
mod hinanden.

Bliver vi nok spillere så tilmelder vi os mixvolley turnerin-
gen i DGI-regi, som foregår hverdagsaftener (halvdelen 
i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan der også 
blive tale om endagsstævner.

Min. alder: 16 år. Max. alder: 100. Vi glæder os til at se 
NYE såvel som GAMLE spillere til den nye sæson. 

Træningstid mandag kl. 19.30 – 21.30 i Stestrup hallen. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Vestermarken 
tlf. 30230586 eller volleyball@bukkerupgf.dk

Senior idræt
starter op mandag d. 7. oktober 2019 kl. 9.00  
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård, 
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617. 

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og efter-
følgende fortsættes med forskellige idræts aktiviteter.

Du har mulighed for at spille kort, badminton, billard og 
dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau. 
Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på  
formiddagen.

Tag din ven eller nabo med i bilen og få en hyggelig 
mandag formiddag hele vinteren. Det vigtigste er at man 
får rørt sig og kommer ud og møder andre mennesker.

Petanque 
I BG spiller vi petanque på vores  
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård

Hver onsdag kl. 18.30.

Når det begynder at blive koldt og mørkt,
aftaler vi, om vi skal spille om dagen.

www.bukkerupgf.dk – fitness

BUKKERUP GYMNASTIK FORENING 2019 / 2020  

BG FITNESS
Stestrupvej 41 – 4360 Kirke Eskilstrup  
www.bukkerupgf.dk – fitness

BG Fitness tilbyder et bredt udvalg af træningsudstyr og vi har for 
nylig udskiftet kredsløbsmaskiner, så løbebånd, cykler og crosstræ-
nere er af højeste standard.
I vores fitnesscenter findes desuden udstyr til styrketræning og 
diverse maskiner til træning af muskler m.v.
Medlemmer kan frit benytte fitnesscentret alle ugens dage og hele 
døgnet.
Der bliver løbende tilbudt holdtræning i fitnesscentret for medlem-
merne.
Det koster kr. 160,00 pr. måned at være medlem i BG Fitness – for 
kontingentet kan man træne i fitnesscentret ubegrænset, man kan 
deltage i holdtræning og man kan deltage på alle Indoor cycling 
hold. Som en del af kontingentet kan man løbende få sit trænings-
program opdateret og ved indmeldelse kan man selvfølgelig få lagt 
sit eget personlige program af en af vores instruktører.

BG Fitness tilbyder flere hold Indoor cycling, er man medlem af BG Fit-
ness er det en del af kontingentet på kr. 160,00 pr. måned.
Ønsker man kun at deltage i Indoor cycling er kontingentet kr. 100,00 pr. 
måned. Der er plads til 14 deltagere pr. hold og man booker en cykel på 
foreningens hjemmeside. Det er muligt at booke en cykel en uge frem.
Se mere om instruktørtider, hold med Indoor cycling, hold i fitnesscen-
tret, priser og indmeldelse på www.bukkerupgf.dk/fitness.
På vores hjemmeside er det også muligt løbende at følge med i ændrin-
ger af holdtider, tider for hvornår der er instruktører i fitnesscentret og 
hvad der sker af nye tiltag i BG FITNESS

Bukkerup Gymnastikforening 
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I fi nder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Badminton
Badminton i BG til hele familien. Vidste 
du at badminton er verdens hurtigste og 
måske sundeste idrætsgren?
Ungdom 8 – 15 år
Mandag 15.30 – 17.30 Ekstratræning: 
Træningen tilrettelægges så den sup-
plerer onsdagstræningen.
Onsdag 16.30 – 18.00 Hovedtræning: 
Motorisk, teknisk og fysisk træning med 
fokus på glæde, oplevelse, udvikling og 
kammeratskab.  Begyndere og øvede. 
Start 16. august.
Motion 
- For dig der kan selv
Baner til leje mandag, onsdag og lørdag: 
Det traditionsrige badmintonspil med 
vennerne eller familien på egen bane.  
1-2 fællesarrangementer vil blive afholdt
i trænings tiden. Start 2. september
Voksenfjer/Badmintonfitness 
- For dig som vil deltage i et lokalt  
fællesskab
Onsdag 20.00 – 21. 15: Sjov og udviklende 
træning for voksne, badmintonforældre 
eller andre der gerne vil deltage i fælless-
kabet omkring spillet. Start 6. september
Miniton – Sjov for de små i familien
Lørdag 9 -10: Leg, motorisk træning og 
badminton for børn i alderen 4 – 8 år 
sammen med en voksen. Start 2. septem-
ber.
Se mere og tilmelding på  
hjemmesiden: www.bukkerupgf.dk
Hilsen

BG Badminton

Fritids- og livsstilsmesse i Stestrup 
d. 4. november 2017 kl. 10-15
Der vil være udstillere med magnetsmykker, clair-
voyance, rengøringssystemer, tøj, tasker, Forever 
Living og mange mange flere spændende produk-
ter. Se annonce senere på året.

NYT   NYT   NYT 
JUMPING FITNESS 
Jumping fitness er leg på trampoliner  
til festligt musik. Det er en fantastisk 
træningsform hvor, man rigtig kan få 
styrket kroppens muskler, da over 400  
af dem aktiveres. Efter en time på 
trampolinen er du garanteret at få 
forbrændt en masse kalorier samt en  
masse sved på panden.
OBS Maksimum 14 pers. pr. gang  
– husk at booke trampolin på hjemmeside. 1 gratis prøve time, 
hvor man også skal booke en trampolin. Start d. 28. august.

GymFit 
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00
Kom og få pulsen op, sved på panden og godt humør!
På GymFit vil der være fokus på at arbejde med intensiv træning 
på kredsløbsmaskiner, at få styrket vores core og stabilitet omkring
kroppens forskellige led, for bedre at kunne klare de forskellige 
udfordringer hverdagen byder på. 
GymFit er for alle! Om du er ung, gammel,  
har skavanker eller er fit for fight.  OBS. Max 16 deltagere. Se 
nærmere på hjemmeside. Start d. 29. august.

Gymnastik program  
2017/2018  
Dag Tid Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Danse pigerne 0.-4.kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 0-6. kl. 35
Mandag 16.30-17.30 S Mor-far-barn  35
Mandag 17.30-18.25 H CrossGym voksne 32 
Mandag 17.35-18.35 S Body step 35
Mandag 18.45-19.45 S Jumping Fitness 35
                
Tirsdag 17.00-18.00 S Super piger 3 – 5 år 35
Tirsdag 16.45-17.45 H BG Mini spring  0.-2.kl. 35                                                    
Tirsdag 17.45-19.00 H  BG Spring 3.kl. og ældre 35
Tirsdag 17.30-18.55 S GymFit 35
Tirsdag 19.15-20.15 H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00 S Motionsdamer 37
Onsdag 17.40-18.55 S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00 S Jumping Fitness 35

Torsdag 16.30-17.30 S Far-søn  ( 3-7 år ) 35
Torsdag 17.30-18.45 S  BG Rytmepiger  4-7 kl. 35        
Torsdag 19.00-20.00 S  Begynder/let øvet 
   CrossGym voksne 32
Torsdag 20.00-21.00 S  Øvede CrossGym voksne 32

Lørdag 08.00-09.00 S Jumping Fitness 35

H = Hallen
S = Salen 

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

U= Opstarts uge www.bukkerupgf.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med 
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er sænket 
til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de samme og 
da bolden dels er lettere og banen er mindre, kan det 
være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver 
lange dueller med et højt tempo.
Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke 
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget 
blød.
Minitennis giver sved på panden og en god kondition.
Minitennis opstart 1. november 2017 kl. 9.30-11.30 i 
Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på 
vores flotte anlæg bag Stestrup Frit-
idsgård hver onsdag kl. 18.30.
Tirsdag d 3. oktober rykker vi ind i salen 
for at spille Bowls. Vi spiller hver tirsdag 
fra kl. 19.00. Vi vil kraftigt opfordre alle,
der har lyst til at prøve dette sjove og 
spændende spil, til at komme en tirsdag 
og prøve.

Senior idræt
starter op d. 2. oktober 2017 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.
Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.
Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts aktiv-
iteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!
Du kan også bare være med på det sociale niveau.
Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på formid-
dagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og få en hyg-
gelig mandag formiddag hele vinteren. Det vigtigste er 
at man får rørt sig og vi sætter pris på det.

Volleyafdelingen byder 
velkommen til sæsonen 
med opstart 14. august
Volleyafdelingen består af både ungdoms- og voksen-
spillere, nogen med lidt erfaring og andre med meget 
erfaring.
En typisk træning består af opvarmning, forskellige 
tekniske øvelser og afslutningsvis laver vi hold der spiller 
mod hinanden.
Vi plejer at tilmelde os til mixvolley turneringen i DGI-re-
gi, som foregår hverdagsaftener (halvdelen i vores egen 
træningstid/hal). Endvidere kan der også blive tale om 
endagsstævner.
Min. alder: 15 år
Max alder: 99
Vi glæder os til at se NYE såvel som GAMLE spillere til 
den nye sæson.
Træningstid mandag kl. 19.30 – 21.30 i  
Stestrup Fritidsgård.
Evt. spørgsmål kan rettes til Mette Vestermarken  
tlf. nr. 30230586 eller volleyball@bukkerupgf.dk

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med plads 
til 120 personer. Stor foyer til velkomst 
og stort køkken med alt til bord-
dækning samt køkkengrej.  
For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk
Se mere på www.bukkerupgf.dk  
- festlokale

Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000 m2 
til rådighed. Alt kan sælges. 
Du skal være en privat kræmmer.  
Du bestiller dit bord på www.bukkerupgf.dk – 
event. Alt du sælger er din fortjeneste.

KRÆMMERE 
EFTERLYSES  

til d. 28/10 2018 kl. 10-14

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

I BG FITNESS INDOOR CYCLING 
KAN VI TILBYDE  

HOLDTRÆNING  
FLERE GANGE OM UGEN.  

DER ER 14 CYKLER + 1 CYKEL  
TIL INSTRUKTØR.

Bukkerup Gymnastikforening 
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I fi nder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Badminton
Badminton i BG til hele familien. Vidste 
du at badminton er verdens hurtigste og 
måske sundeste idrætsgren?
Ungdom 8 – 15 år
Mandag 15.30 – 17.30 Ekstratræning: 
Træningen tilrettelægges så den sup-
plerer onsdagstræningen.
Onsdag 16.30 – 18.00 Hovedtræning: 
Motorisk, teknisk og fysisk træning med 
fokus på glæde, oplevelse, udvikling og 
kammeratskab.  Begyndere og øvede. 
Start 16. august.
Motion 
- For dig der kan selv
Baner til leje mandag, onsdag og lørdag: 
Det traditionsrige badmintonspil med 
vennerne eller familien på egen bane.  
1-2 fællesarrangementer vil blive afholdt
i trænings tiden. Start 2. september
Voksenfjer/Badmintonfitness 
- For dig som vil deltage i et lokalt  
fællesskab
Onsdag 20.00 – 21. 15: Sjov og udviklende 
træning for voksne, badmintonforældre 
eller andre der gerne vil deltage i fælless-
kabet omkring spillet. Start 6. september
Miniton – Sjov for de små i familien
Lørdag 9 -10: Leg, motorisk træning og 
badminton for børn i alderen 4 – 8 år 
sammen med en voksen. Start 2. septem-
ber.
Se mere og tilmelding på  
hjemmesiden: www.bukkerupgf.dk
Hilsen

BG Badminton

Fritids- og livsstilsmesse i Stestrup 
d. 4. november 2017 kl. 10-15
Der vil være udstillere med magnetsmykker, clair-
voyance, rengøringssystemer, tøj, tasker, Forever 
Living og mange mange flere spændende produk-
ter. Se annonce senere på året.

NYT   NYT   NYT 
JUMPING FITNESS 
Jumping fitness er leg på trampoliner  
til festligt musik. Det er en fantastisk 
træningsform hvor, man rigtig kan få 
styrket kroppens muskler, da over 400  
af dem aktiveres. Efter en time på 
trampolinen er du garanteret at få 
forbrændt en masse kalorier samt en  
masse sved på panden.
OBS Maksimum 14 pers. pr. gang  
– husk at booke trampolin på hjemmeside. 1 gratis prøve time, 
hvor man også skal booke en trampolin. Start d. 28. august.

GymFit 
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00
Kom og få pulsen op, sved på panden og godt humør!
På GymFit vil der være fokus på at arbejde med intensiv træning 
på kredsløbsmaskiner, at få styrket vores core og stabilitet omkring
kroppens forskellige led, for bedre at kunne klare de forskellige 
udfordringer hverdagen byder på. 
GymFit er for alle! Om du er ung, gammel,  
har skavanker eller er fit for fight.  OBS. Max 16 deltagere. Se 
nærmere på hjemmeside. Start d. 29. august.

Gymnastik program  
2017/2018  
Dag Tid Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Danse pigerne 0.-4.kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 0-6. kl. 35
Mandag 16.30-17.30 S Mor-far-barn  35
Mandag 17.30-18.25 H CrossGym voksne 32 
Mandag 17.35-18.35 S Body step 35
Mandag 18.45-19.45 S Jumping Fitness 35
                
Tirsdag 17.00-18.00 S Super piger 3 – 5 år 35
Tirsdag 16.45-17.45 H BG Mini spring  0.-2.kl. 35                                                    
Tirsdag 17.45-19.00 H  BG Spring 3.kl. og ældre 35
Tirsdag 17.30-18.55 S GymFit 35
Tirsdag 19.15-20.15 H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00 S Motionsdamer 37
Onsdag 17.40-18.55 S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00 S Jumping Fitness 35

Torsdag 16.30-17.30 S Far-søn  ( 3-7 år ) 35
Torsdag 17.30-18.45 S  BG Rytmepiger  4-7 kl. 35        
Torsdag 19.00-20.00 S  Begynder/let øvet 
   CrossGym voksne 32
Torsdag 20.00-21.00 S  Øvede CrossGym voksne 32

Lørdag 08.00-09.00 S Jumping Fitness 35

H = Hallen
S = Salen 

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

U= Opstarts uge www.bukkerupgf.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med 
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er sænket 
til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de samme og 
da bolden dels er lettere og banen er mindre, kan det 
være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver 
lange dueller med et højt tempo.
Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke 
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget 
blød.
Minitennis giver sved på panden og en god kondition.
Minitennis opstart 1. november 2017 kl. 9.30-11.30 i 
Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på 
vores flotte anlæg bag Stestrup Frit-
idsgård hver onsdag kl. 18.30.
Tirsdag d 3. oktober rykker vi ind i salen 
for at spille Bowls. Vi spiller hver tirsdag 
fra kl. 19.00. Vi vil kraftigt opfordre alle,
der har lyst til at prøve dette sjove og 
spændende spil, til at komme en tirsdag 
og prøve.

Senior idræt
starter op d. 2. oktober 2017 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.
Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.
Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts aktiv-
iteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!
Du kan også bare være med på det sociale niveau.
Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på formid-
dagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og få en hyg-
gelig mandag formiddag hele vinteren. Det vigtigste er 
at man får rørt sig og vi sætter pris på det.

Volleyafdelingen byder 
velkommen til sæsonen 
med opstart 14. august
Volleyafdelingen består af både ungdoms- og voksen-
spillere, nogen med lidt erfaring og andre med meget 
erfaring.
En typisk træning består af opvarmning, forskellige 
tekniske øvelser og afslutningsvis laver vi hold der spiller 
mod hinanden.
Vi plejer at tilmelde os til mixvolley turneringen i DGI-re-
gi, som foregår hverdagsaftener (halvdelen i vores egen 
træningstid/hal). Endvidere kan der også blive tale om 
endagsstævner.
Min. alder: 15 år
Max alder: 99
Vi glæder os til at se NYE såvel som GAMLE spillere til 
den nye sæson.
Træningstid mandag kl. 19.30 – 21.30 i  
Stestrup Fritidsgård.
Evt. spørgsmål kan rettes til Mette Vestermarken  
tlf. nr. 30230586 eller volleyball@bukkerupgf.dk

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med plads 
til 120 personer. Stor foyer til velkomst 
og stort køkken med alt til bord-
dækning samt køkkengrej.  
For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk
Se mere på www.bukkerupgf.dk  
- festlokale

Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000 m2 
til rådighed. Alt kan sælges. 
Du skal være en privat kræmmer.  
Du bestiller dit bord på www.bukkerupgf.dk – 
event. Alt du sælger er din fortjeneste.

KRÆMMERE 
EFTERLYSES  

til d. 28/10 2018 kl. 10-14

Bukkerup Gymnastikforening
byder velkommen til nye og gamle medlemmer

Vi har sammensat et spændende program for aktive børn, unge og voksne Vi håber, at I finder et tilbud som kan friste jer

Se mere på www.bukkerupgf.dk

Badminton Bukkerup 
Gymnastikforening
Ungdom starter onsdag d. 7. sept. 
Kom og prøv at spille badminton.
Kig på vores hjemmeside for yderli-
gere information, Du kan spille med
3 gange, før du beslutter om bad-
minton er noget for dig.

Tilmelding for motionister er startet.
Kig på hjemmesiden under baneleje.
Sæson fra mandag d. 3. september 
2016 til lørdag d. 29. april 2017.
Ledige baner mandag, onsdag og 
lørdag.

Miniton ( som er badminton for 
børn fra 4 – 8 år eller for dem som 
ikke har prøvet at spille badminton 
før) lørdag fra d.3. september
kl. 09.00 – 10.00. Forælder skal selv 
deltage. Klubben har ketcher som 
kan lånes i starten.

Du kan ringe til Carsten
tlf. 2116 8311 eller mail:
badminton@bukkerupgf.dk
eller blot mød op.

Venlig hilsen

Badmintonafdelingen
i Bukkerup Gymnastikforening

Petanque / Bowl
I BG spiller vi stadig Petanque på vores 
flotte anlæg bag Stestrup Fritidsgård, 
det gør vi hver onsdag kl. 18.30. 

Tirsdag, den 4. oktober rykker vi 
ind i hallen, ikke for at spille Pe-
tanque, men for at spille Bowls. Vi 
spiller hver tirsdag fra kl. 19.00. Vi 
vil kraftigt opfordre alle, der har lyst 
til at prøve dette sjove og spænden-
de spil, til at komme en tirsdag og 
prøve.

Senior idræt
starter op igen d. 3. oktober 2016 kl. 9.00
i klubhuset ved Stestrup Fritidsgård,
Stestrupvej 41, 4360 Kr. Eskilstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jytte 
og Togo på telefon 4640 8617.

Seniorer har brug for at motionere, og mange får slet 
ikke rørt sig nok i det daglige, og det kan gå ud over 
helbredet.

Vi starter formiddagen med fælles opvarmning og 
efterfølgende fortsættes med forskellige idræts akti-
viteter. Du har mulighed for at spille kort, badminton, 
billard og dart eller gøre gymnastik!

Du kan også bare være med på det sociale niveau.

Vi spiser en ostemad og drikker kaffe midt på for-
middagen. Tag din ven eller nabo med i bilen og får 
en hyggelig mandag formiddag hele vinteren. Det 
vigtigste er at man får rørt sig, og vi sætter pris på det 

Kræmmere efterlyses
til d. 30/10-2016 kl.10-14
Kræmmermarked er indendørs og vi har 1000
m2 til rådighed. Alt kan sælges. Du kan være
professionel eller privat person. Du bestiller
stand på www.bukkerupgf.dk. Alt du sælger er
din fortjeneste.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Far-søn - Kom og prøv noget nyt
– vær aktiv sammen med din søn – kort sagt – vi skal gøre det
der er for vildt hjemme i stuen. Kom op af sofaen og vær aktiv
sammen med din søn.

Gymnastik program 2016 /2017
Tid                               Lok. Hold U
Mandag 15.30-16.20 S Superdrenge 0.–2. kl. 35
Mandag 16.30-17.25 H CrossGym børn fra 6 år 35
Mandag 16.30-17.30 F Motionsdamer 35
Mandag 19.30-20.30 S Mor-far-barn 35 
Mandag 17.30-18.30  H+F CrossGym voksne 35  

Tirsdag 16.30-17.30 S Far – søn ( 3-6 år )  35
Tirsdag 17.30-18.45  H+F BG Mini spring  0.-2. kl. 35
Tirsdag 17.30-18.45 H+F BG Spring 3. kl. og op efter 35
Tirsdag 17.30-20.30  H Zumba 35

Onsdag 09.30-11.00  S Motionsdamer 38
Onsdag 17.45-18.55  S Yoga 35
Onsdag 19.00-20.00  S Bodytoning 35
Onsdag 20.00-21.00  S Step 35 

Torsdag 16.30-17.30 S Super piger 3 -5 år 35
Torsdag 17.30-18.45  S BG Junior piger 7. kl. og op efter 35
Torsdag 19.00-20.00  S BG Rytme piger 3.-6. kl. 35 
Torsdag 20.00-21.00  S CrossGym voksne 35

H = Hallen
S = Salen
U= Opstarts uge

Holdbeskrivelse findes på vores hjemmeside

www.bukkerupgf.dk

Volleyafdelingen
byder igen op til en ny sæson - 
Mixvolley - med opstart
mandag den 15. august 2016

Vi består af nogle øvede ungdomsspillere og nogle vok-
senspillere, nogle med lidt erfaring og andre med megen
erfaring.

Træningen er som regel med opvarmning, nogle forskelli-
ge tekniske øvelser og til sidst laver vi hold og spiller mod
hinanden.

Vi plejer at tilmelde os til i mixvolley turneringen i
DGI-regi, som vil foregå på hverdagsaftener (halvdelen
af kampene i vores egen træningstid/hal). Endvidere kan
der også blive tale om endagsstævner.

Min.alder: 15 år
Max alder: ??

Vi byder såvel NYE som GAMLE spillere velkomne til en
ny sæson 2016/2017.

Træningstid mandag kl. 19.15 - 21.15 i Stestruphallen

Ved spørgsmål kontakt aktivitetsformand Marianne Eske-
lund tlf. 4075 5229 eller marianne.eskelund@dlgtele.dk

Minitennis
Minitennis er en slags softtennis, hvor vi spiller med
skumbolde på en badmintonbane, hvor nettet er
sænket til tennishøjde. Teknik og regler er næsten de
samme og da bolden dels er lettere og banen er mindre,
kan det være svært at slå bolden forbi modstanderen.
Bolden kan ofte løbes op og returneres, hvilket giver
lange dueller med et højt tempo.

Når man først har prøvet minitennis vil man slet ikke
lægge mærke til forskellen mellem tennis på
grusbanen og minitennis – udover at bolden er meget

Minitennis giver sved på panden og en god kondition, -
det hersker der ingen tvivl om!.

Minitennis opstart 4/11-2016 kl. 9.30-11.30.

Festlokale udlejes
Består af stor sal på 160 m2 med
plads til 120 personer. Stor foyer
til velkomst og stort køkken med
alt til borddækning samt køkken-
grej.

For bestilling skriv til:
festlokale@bukkerupgf.dk

 Se mere på
www.bukkerupgf.dk - festlokale

Foredrag med Sara Blædel 30. oktober 2016 kl.14
Sara Blædel vil fortælle om den nyeste bog ”Bedemandens
datter”, sit arbejde og research med netop denne roman.
Sara Blædel vil læse op fra ”Bedemandens Datter” og slut-
te foredraget af med at svare på spørgsmål. Tilmelding på
www.bukkerupgf.dk – event

BG FITNESS CENTER
Stestrupvej 41 - 4360 Kirke Eskilstrup

I BG FITNESS INDOOR CYCLING 
KAN VI TILBYDE  

HOLDTRÆNING  
FLERE GANGE OM UGEN.  

DER ER 14 CYKLER + 1 CYKEL  
TIL INSTRUKTØR.

Hjemmehørende i Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Kr. Eskilstrup

NYT 
Vi skal blive stærkere og hurtigere,  
bedre til at trække, skubbe, hoppe  

og lande. 

Vi vil træne øvelser med egen kropsvægt,  
små vægte og andre redskaber. 

Vi vil lave små parkour øvelser og baner  
samt spille spil hvor vi får pulsen op. 

Kom og giv den gas  
og lær at din krop kan  

meget mere end du tror!

Gymnastik program
Mandag  16.30-18.00 BG JuniorMix spring 3.kl. op efter 
Mandag  16.25-17.25 Mor-far-barn
Mandag  17.30-18.00 Jumping Fitness børn 0-2 kl.
Mandag  17.30-18.30 CrossGym Voksne
Mandag  18.05-19.05 Kom i form – Jumping Fitness
Mandag  19.15-20.15 Jumping Fitness Voksne 
 
Tirsdag  16.30-17.45 BG MiniMix spring 0.-2 kl.
Tirsdag  16.30-17.30 CrossGym / Parkour  3.kl op efter
Tirsdag  18.00-19.00 Jumping Fitness Voksne
Tirsdag  19.15-20.15 Zumba

Onsdag  09.30-11.00 Motionsdamer
Onsdag  16.30-17.30 Superpiger 3-6 år
Onsdag  17.45-19.00 Yoga

Torsdag  16.30-17.30 Far-søn  ( 3-7 år 
Torsdag  17.40-18.10 Jumping Fitness 3.kl. op efter
Torsdag  18.15-19.15 Jumping Fitness Voksne
Torsdag  19.30-20.30 CrossGym  Voksne
  

Holdbeskrivelse og yderlig info findes  
på hjemmeside fra uge 33 

www.bukkerupgf.dk

.Vi håber du finder et tilbud der kan friste.

VI GLÆDER  
OS TIL AT  
BYDE DIG  

VELKOMMEN  
TILDEN NYE  

SÆSON


