Rulleski kursus
Så er det sikkert og vist…
Der kommer et rulleski kursus i klassisk teknik for alle!
Indhold: Bliv fortrolig på rulleski, Teknikfærdigheder,
Styrke, Intervaller og Legeaktiviteter
Tid: Torsdage d. 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10 2018 kl. 17.15 ca. 18.45
Mødested: Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV på parkeringspladsen lige ved siden af
hovedindgangen. Vi ruller på lukkede områder, stisystemer, cykelstier og småveje
Medbring: Klassiske rulleski, stave, støvler, knæbeskyttere, hjelm, handsker, påklædning efter vejret,
vand/energidrik, evt. snackbar
For lån af rulleski se her: http://odenseskiklub.dk/?p=6738
Pris: For medlemmer af Odense Skiklub – gratis. Det er muligt at være med de første 2 gange uden at være
medlem af klubben, men herefter skal man melde sig ind for at kunne fortsætte. For medlemskab se her:
http://odenseskiklub.dk/?page_id=1223
Deltagerantal: Max. 8-10 for at I får mest muligt ud af det. Hvis vi bliver flere, opretter vi flere hold i
forlængelse af hinanden… Mere herom følger, hvis det bliver aktuelt
Tilmelding: Senest fredag d. 7/9 til dorte.ronning@gmail.com (husk at svare på nedenstående spørgsmål)
Lidt om dig: For at vi kan målrette kurset mest muligt, vil jeg gerne vide lidt om hvad du har af rulleski
erfaring. Jeg vil derfor blive glad hvis du sammen med tilmeldingen svarer kortfattet på følgende:
•
•
•
•
•
•

Hvor længe har du løbet på rulleski?
Hvor tit træner du på rulleski?
Løber du både klassisk og skøjt?
Har du deltaget i konkurrencer på ski / rulleski / inliners?
Har du skader / skavanker underviseren bør kende til?
Hvad forventer du at få ud af kursusforløbet?

Om underviseren Dorte Rønning: 49 år, 35 års rulleski erfaring på både
klassisk, skøjt og speedski, tidligere landsholdsløber i langrend, tidligere
guide for blind langrendsløber (vundet guld ved de paralympiske lege i
1994), idrætsuddannet fra SDU og fysioterapeut. Med til rulleski
konkurrencer (Vestcup) og har gennemført Vasaløbet og Birkebeinern
på ski.
Jeg glæder mig til at undervise jer, så vi er flere der kan rulle sammen i Odense.
Har du spørgsmål: Kontakt Dorte på mob. 41 27 62 70 (skriv evt. sms) eller Kim på mob. 29 27 92 96
Følg med på https://www.facebook.com/groups/1988388508076791/

