
Terminsstart

Hej alla!

Nu är det snart dags för terminsstart för alla grupper. Vi sätter igång med träningen
måndagen den 6/9.

Nytt för denna termin är att vi inte längre har fasta träningsgrupper utan pass och
tanken är att man ska kunna välja mer fritt vilken nivå, tid och dag man vill träna på..
Mer information om de olika passen och dess innehåll hittar ni på hemsidan,
facebook och längre ner i detta inlägg.

En till nyhet är att vi på tisdagar kommer att ha ett pass för tjejer. Detta för att vi vill
att fler tjejer ska få upp ögonen för denna fantastiska sport.



Träningstider:

Dessa tider gäller från måndag v.36.

Pass: Dag & Tid

T1 Måndag:
Torsdag:

17.30 - 18.40
17.30 - 18.40

T2 Måndag:
Torsdag:

18.45 - 20.15
18.45 - 20.15

T3 Måndag:
Tisdag:
Torsdag:
Fredag:

18.45 - 20.15
16.00 - 17.30
18.45 - 20.15
16.00 - 17.30

Tjejpass Tisdagar: 18.00 - 19.30

Nybörjare äldre Tisdagar: 18.00 - 19.30

Wresfit Tisdagar: 19.30 - 20.45

Brottarlekis Lördagar 13.00 - 14.00

Matchpass 1 Onsdagar: 17.30 - 18.30

Matchpass 2 Onsdagar: 18.30 - 20.00

Intresseanmälan:

Skicka ett mail till den som står som kontaktperson vid passen om ni eller ert/era
barn är intresserade av att börja.

Information:

Då detta med pass, i stället för grupper, är ett nytt upplägg får oss kan det hända att
informationen på hemsidan inte riktigt stämmer. Vi jobbar på att uppdatera den.
Informationen som finns i detta inlägg samt den som presenteras på föreningens
Facebook sida och Instagram är den som gäller. Om det är så att det finns
information som inte stämmer är det alltid den nyaste som finns på Facebook och
Instagram som gäller. Kontakta oss om ni hittar felaktigheter.

Vid tveksamheter kontakta den som är kontaktperson för de olika passen.



Våra träningsgrupper:

Under pandemin har alla kampsporter kämpat i motvind, och Umeå
brottningsförening är inget undantag. För att återigen hitta fotfästet gör föreningen
helt om upplägget för flertalet av brottningsgrupperna. Ett syfte med förändringen
nedan är att ge en större valfrihet för brottaren att hitta en dag och en tid som
passar. Med detta hoppas vi att fler ska kunna sätta ihop en träningsvecka som
passar in i sitt schema och på så vis kunna träna så mycket som önskas. Vi tror
vidare att denna förändring ska ge alla brottare ett större sammanhang att lära och
inspireras av varandra.

Alla veckans pass finns beskrivna nedan och givet är alla välkomna att välja det som
passar bäst för just sin vecka. Har man frågor så kontaktar man någon av tränarna.

Vi ser fram emot att få träffa alla och återigen få växa tillsammans.

Brottarlekis:
Här tränar barn i ålder 5-7 år (lägst 5 år fyllda vid terminsstart). Träningen består av
rörelse, motorik och massor med lek med inriktning mot brottning.

Kontaktperson Brottarlekis:
Renita Högström renita.hogstrom@umu.se

T1:
Här tränar nya brottare från 7 år och äldre. Vi sätter stort fokus på de grundmotoriska
delarna såsom balans, styrka och rörlighet men givet också brottnings teknik och
massor med lek och glädje.

Dessa pass passar även för andra brottare i föreningen som av olika anledningar inte
vill eller kan träna på  T2/T3 passen.

Kontaktperson T1:
Daniel Renström teknikgruppen.umeabrottning@gmail.com

T2/T3:
Här tränar våra brottare gemensamt över hela lokalen. Träningen är inriktad på
brottning med inslag av både styrka och koordination. Vi utvecklar teknikerna, lär oss
nya och givet så sparrar vi en hel del mot varandra. Här kommer både ålder och
erfarenhet att skilja sig men vi tror på att inspireras av varandra på kanske klubbens
största pass sett till antalet deltagare.



Kontaktperson T2:
Daniel Renströmt teknikgruppen.umeabrottning@gmail.com

Kontaktperson T3:
Samuel Eriksson umebrottning@gmail.com

T3:
De här passet är inriktat mot Elit där vi tränar brottning i högt tempo och slipar på
nya såväl som redan beprövade tekniker. Under passet fokuserar vi även på
sparring, styrka, rörlighet och kondition.

Kontaktperson T3:
Samuel Eriksson umebrottning@gmail.com

Innan man går på ett matchpass så bör man ha brottats någon termin. Man
måste kunna grundtekniker. Prata med eran tränare och hör med dem om de
tycker att det är lämpligt att gå på ett matchpass.

Matchpass 1:
Ett renodlat match pass där vi värmer upp tillsammans för att sedan sparra i olika
situationer. Detta pass passar de som inte har börjat tävla ännu och även de som
tävlar regelbundet. Passet är inte lika långt som Matchpass 2.

Matchpass 2:
Ett renodlat match pass där vi värmer upp tillsammans för att sedan sparra i olika
situationer. Passet genomförs i högt tempo för de som tävlar regelbundet eller är på
väg att ta steget till att börja tävla.

Wresfit 1 (Tisdagar):
Här tränar ungdomar och vuxna från 15 år och uppåt. Träningens fokus ligger på tuff
fysträning men utgår givet från individens egna förmågor. Ett varierat cirkelpass där
vi använder oss av utrustning för att göra stationerna både roliga och utmanande.

Kontaktperson Wresfit:
Conny Tärnklev conny.tarnklev@polis.umu.se

Nybörjare äldre:



Passet riktar sig till ungdomar och vuxna från 13 år och uppåt. Fokus i träningen
ligger på brottning och de grundtekniker som används men också en hel del
koordination, rörlighet och massor med rörelseglädje. Detta pass kan vara ett bra
komplement till andra idrotter.

Kontaktperson Nybörjare äldre:
Julius Tärnklev julius17@hotmail.se

Tjejpass fristil:
Här tränar tjejer från 9 år och uppåt. Ett pass för tjejer som tränat/tränar i någon av
våra grupper men även för de som tidigare varit aktiva i någon form av kampsport
och de som vill lära sig att brottas. Fokus ligger på det individuella och att utveckla
sina fristils tekniker. Rörlighet, koordination och smidighet är också givna inslag i
träningen.

Kontaktperson :
Tilda Tärnklev tilda.tarnklev@hotmail.com

Rörelselek:
Ett pass för alla åldrar där föräldrar tränar tillsammans med sina barn. Fokus ligger
på lekar och rörelse tillsammans. Smidighets-, koordinations-, styrke- och
konditionsträning får man på köpet. I dagsläget har vi ingen ansvarig för denna
grupp. Hör av er till Daniel om ni är intresserade av att leda gruppen.

Kontaktperson:
Daniel Renström teknikgruppen.umeabrottning@gmail.com


