Vand i bassinet
D.24 sept. indvies Taars ny svømmesal
Dagens Program
Kl.9.30 Dørene til hallen åbnes
Kl. 10.00 Åbnings taler v. Borgmester Arne Boelt med flere, formand for Taarshallen
Bodil Popp Kristensen og TUI svømmeafdelings formand, Grethe Henriksen

Kl. 10.30 Officiel åbning af svømmesalen, den røde snor klippes.
Kl. 11.00 – 13.00 Præsentation af Taarshallens nye tilbygning, v.Taarshallens bestyrelse
Kl. 11.15 Indvielse af nye spinningcykler, v. Bjarne Holmberg
Kl. 12.30 Sparegrisen åbnes – pengebeløbet fra røret offentliggøres.
Kl. 13.30 Indvielse af G-Stalk, v. Jacob Köster og Bjarne Holmberg, derefter fremvisning
af G-stalks træningsmuligheder hvor alle kan træne med.

Svømmesalen

Motionscenter

På åbningsdagen giver vi alle mulighed for at blive
én af de første, som kaster sig i det nye bassin.
Vi svømmer i 3 hold, med start fra kl. 10.30 – 11.30
– 12.30.

Der er åbent i tidsrummet
11.30-15.00

Ønsker I at deltage på et af disse indvielses-hold –
mail til: bjorn@taarshallen.dk (gerne med ønske
om tidspunkt)
Pladser fordeles efter ”først til mølle” princip.
Svømning denne dag er naturligvis gratis.

Vandaerobic: På indvielsesdagen kl. 13.30-14.00 vil
instruktør Rikke Dahl give en forsmag på denne
motionsform, alle er velkomne!

Konkurrence
Gæt det donerede
beløb fra ”røret”
ved indgangen og
vind en flot
købmandskurv.
Hvert gæt koster 20
kr. som kommer i
røret inden
optælling kl.12.30

Dagens tilbud: 3 mdrs.
træning for 300,- Gælder
for både nye og gamle
medlemmer.

Taarshallen
byder på lidt godt til ganen
i cafeteriet – kl. 11.0014.00

Spinning:
Brænder du for at afprøve de nye spinning-cykler?
Så kom og sved med!
Vi spinner i 2 hold, med start fra kl. 11.30 og 12.30.
Ønsker I at deltage på et af disse indvielses-hold –
SMS til: 60 72 88 80 (gerne med ønske om
tidspunkt)
Pladser fordeles efter ”først til mølle” princip.
Spinning denne dag er naturligvis gratis.

