
Det er sket i Sommerferien!
Nye Maskiner

Den stille sommerferie tid blev ikke brugt på at sidde og glo,

men tvært i mod til at gøre centeret endnu bedre, så alle

vores medlemmer havde noget spændende at vende tilbage

til.  

Vores gamle retro maskiner har tjent os godt – faktisk i

over 20 år!! - men det var tid til lidt opfriskning, både

udseendemæssig men også ergonomisk. For at optimere

træningsoplevelsen -og udbyttet har MOUH fået sig nogle af

de bedste nye maskiner, som ergonomisk giver bedre

bevægelse i forbindelse med øvelserne, hvorfor de er bedre

til flertallet, uanset hvilken krop man har.  

Hvis man har været forbi, har man nok lagt mærke til den

nye opstilling af maskinerne. Ønsket har været at give mere

plads til frivægtstræningen, som længe har været presset

grundet efterspørgslen og yderligere at samle maskinpakken,

så den kan benyttes indenfor 'Cirkeltræningsprincippet'. Nu

kan man starte i den ene ende og bevæge sig ned ad og nemt

få trænet hele kroppen. Der kommer ligeledes et ur op, så

man kan køre træningen igennem maskinerne præcis som

cirkeltræning.

NYHEDSBREV MOUH
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G E N E R E L F O R S A M L I N G

Månedligt nyhedsbrev - September 2021 

Onsdag d. 6 oktober kl. 19 i klinikbygningen

afholder Motionsklubben OUH General-

forsamling.

Dette er ikke er sket siden marts 2019 på

grund af Covid-19. Der er derfor sket en

masse i klubben og forsat lagt op til at ske en

masse i den kommende fremtid, hvorfor vi

håber at rigtig mange af vores medlemmer vil

prioritere at komme.

  

Ønsker man at stille op til bestyrelsen og er

indforstået med at det indebærer omkring 50 -

100 timers arbejde årligt, kan man indsende

sit kandidatur til formanden senest d. 22

september. 

Har man forslag til dagsordenen skal disse

indgives senest d. 22 september og den

endelige dagsorden vil blive offentliggjort

senest d. 29 september.  

Andre spørgsmål kan henvendes til formand

Kenneth Poulsen kontaktes på: 

tlf. 28836329 

eller på mail: skovvaenget11@gmail.com 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

PERSONLIG TRÆNING

Svømning 

Lørdag d. 11 september starter svømning op igen og vi glæder os til at se

mange af vores medlemmer i dette forum igen. Der vil være svømning

næsten alle lørdage indtil jul, på nær i skolernes ferier. Som altid kan

svømning findes på holdplanen.  

Badminton 

Fra onsdag d. 8 september starter badminton op igen. Dog bliver

badminton lidt anderledes fremover. Vi har nemlig ikke længere kun 3

baner men derimod hele hallen, dog kun 2 gange om ugen. 

Yderligere kan det forekomme, at vi en gang imellem vælger at nedlægge

et par af banerne, for at arrangere noget andet træning i hallen sammen

med badminton. Dette vil selvfølgelig blive meldt ud og justeret på

holdplanen. Har man idéer til hold eller anden træning vi kan lave i

hallen, så kom endelig med det til receptionen.  

Badminton ligger onsdag kl. 16-17 og lørdag kl. 11-12 og kan bookes på

Holdplanen fremover.  
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Hen over sommeren har vi også fået gang i vores personlige
træning med Nikita, hvor hele tre medlemmer er startet for at
nå deres personlige mål! Det er så fantastisk at få dette tilbud
op at køre, så vi kan skabe endnu mere værdi for vores
medlemmer. 

Kunne du også have interesse i personlig træning for at nå dine
mål, så kontakt os i receptionen – et forløb med 10 træninger
koster KUN 3200 kr. 😊

Den Kommende Måned

Kajak

Lørdag d. 14 august havde Motionsklubben OUH sit årlige

kajakarrangement i samarbejde med Odense Kajakklub. Ligesom de

mange forrige år, var det en fantastisk dag på vandet. 

De dygtige instruktører sørgede for at vores medlemmer følte sig

godt tilpas i kajakken og kunne sejle et godt stykke ud i kanalen

inden turen gik tilbage igen. Vi glæder os allerede til næste år, hvor

datoen allerede er booket!   

Minigolf

Motionsklubben holdt minigolf turnering i august, hvor der var

mulighed for at slå sin træningsmakker eller familie i et slag

minigolf. 

Dog var det kun medlem Peter Alrø som mødte op til at konkurrere

mod daglig leder Emilie Nørbæk i mesterskabskonkurrencen, men

han måtte se sig slået i sidste ende. Hvem mon tager titlen næste

år? 


