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Sæsonopstart 21/22
Hold da op, hvor har vi glædet os til denne sæson! Vi har selvfølgelig savnet at lave lækker gymnastik til fed
musik, men vi har også savnet at være sammen og at være en del af noget – både som gymnast og som
frivillig.
Derfor er vi også mega stolte af at kunne præsentere 13 skønne gymnastikhold denne sæson. Det er en blanding
af velkendte gengangere og nye seje hold; Søndagsholdet, Torsdagsspring, Streetdance, Sved og hyg, Mix 23+,
Classic, Xtra, Lux 21+, Weekendholdet, Girly Vibes, Kinesis, PG og 1#Holdet. Vi glæder os helt vildt til at se en
masse lækker gymnastik og bevægelser fra holdene denne sæson!
I ASG har vi selvfølgelig også fitnesshold på programmet. Dette semester tilbyder vi 3 fitnesshold: Pilates med
et twist, Yin yoga og Høvdingebold.
Fitnessholdene er gratis for alle ASG-medlemmer. Hvis du ikke er medlem, kan du købe forskellige
fitness-abonnementer på hjemmesiden.
Hvis du har lyst til at have dit eget fitnesshold, så kan du skrive til fitnessudvalget på fitness@asg.dk. Det ville
være mega fedt! Du behøver ikke have en uddannelse, og du bestemmer selv, hvad fokus er på fitnessholdet alt fra puls, styrke, step, yoga til stikbold.
Opstartsmøde
Inden sæsonstart afholdte vi opstartsmøde for alle frivillige og instruktører i ASG. Formålet med mødet var
blandt andet at få et overblik over foreningen efter Corona, få en status fra de forskellige udvalg og en
gennemgang af vores nye hjemmeside. Der var selvfølgelig også indlagt tid til leg, hygge og mad - så det var
en hyggelig og informativ dag!

Til opstartsmødet fik vi også kåret semesterets frivillig i ASG. Vores uundværlige
kontoransvarlige Karoline Lender løb med den grønne hoptimist, og det var i den grad
velfortjent. Det er en pris, der går til en frivillig, som har gjort en særlig indsats for
foreningen i løbet af det sidste halve år. Stort tillykke og TAK til Karoline!
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Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag
Fredag d. 10. september blev DSFI afholdt efter 1 års Corona-pause.
Som altid havde ASG en stand til Idrætsdagen, hvor man blandt andet kunne
vinde øl-billetter ved diverse konkurrencer.
Det var en skøn dag, hvor vi fik vist ASG-flaget for en masse studerende,
fortalt om vores hold i denne sæsonen og fik snakket med en masse glade
studerende.
Tak for en hyggelig dag til alle der kom forbi og til de frivillige, der hjalp med
bemanding af standen og oprydning dagen efter.

Vigtige datoer
○ Opstartsfest
15. oktober 2021.
(Tilmelding på hjemmesiden
under events)

○ Workshop i
Contemporary dance m.
Merete Smedegaard
31. oktober 2021.
(Tilmelding på hjemmesiden
under events)

⚬ ASG light
23. november 2021.
⚬ Generalforsamling
11. februar 2022.
⚬ ASG Forårsopvisning
og fest 2. april 2022.
⚬ Landsstævne
juli 2022.
Følg os på Instagram

Opstartsfest d. 15. oktober
Sæt kryds i kalenderen d. 15. oktober, for der holder vi et brag af en
opstartsfest! I blev snydt for både gymnastik og fest forrige sæson, så i
21/22 skal den have fuld vejrmølle 🎊
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden under ‘Events’ - https://asg.dk/events

Vi har fået ny hjemmeside - se det nye look på www.asg.dk
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