KOLORITTEN: NYHEDBREV 7:

7. dec. 2020

Nu åbnes op for tilmelding til DGI – varmtvandsbassin – Forårsholdene 2021.
I første omgang er tilmelding KUN for de, som IKKE går på DGI hold nu.
Dvs. kun for nye deltagere åbnes tilmelding: Mandag 14. dec. kl. 9.00 og indtil mandag 21. dec. kl. 12.00.
Herefter lukkes der igen tilmeldingen, så vi kan få overblik over, hvilke hold, der er plads til flere deltagere
på. Der åbnes igen for tilmelding:
Tirsdag 22. dec. kl. 9.00. Denne gang for alle og derfor også for nuværende deltagere på DGI holdene.
Tilmeldingerne bliver efter ”først til mølle” princippet.
Pga. restriktioner i forhold til antal på holdere, er der ændringer i forhold til DGI forårs holdene.
På alle 3 DGI hold har vi planlagt sådan, at der er 2 hold af ½ times varighed.
Max 10 personer på hvert hold.
Restriktionerne ang. max 10 personer pr hold er de restriktioner, vi har i ”skrivende stund” og som vi tager
udgangspunkt i - velvidende, at det kan være anderledes, når holdene starter sidst i januar.
DGI HOLDENE:
Mandag
DGI 2A: kl. 13.00-13.30 – Første gang 25. januar
DGI 2B: kl. 13.30-14.00 – Første gang 25. januar
Onsdag
DGI 4A: kl. 8.00-8.30 – Første gang 27. januar
DGI 4B: Kl. 8.30-9.00 – Første gang 27. januar
Torsdag
DGI 6A: kl. 15.00-15.30 – Første gang 28. januar
DGI 6B: kl. 15.30-16.00 – Første gang 28. januar
Der tages forbehold for evt. ændringer pga. Covid-19.
Tilmelding: https://aktiv.herning.dk/koloritten/vandgymnastik

Øvrig Information:
- Lidt julehygge har været muligt på nogle hold, da Cafeen har haft juleplatter i deres ’udvalg’ i uge 48,
hvilket de hold, som har kunnet sidde i deres aktivitetslokale med det, har kunnet benytte sig af. De
visiterede hold, har kunnet sidde i Cafeen. På hjemmesiden under ’Galleri’ ses foto’s fra nogle af disse hold.
https://kolorittenherning.dk/galleri/
- Husk, at der også er åbent for tilmelding for alle til: ’Træningsstart’, ’Gå med os’ og ’Gåture i Løvbakkerne’
- Næste Kolorit-avis udkommer 8. januar 2021.

Med venlig hilsen
Linda Nielsen

