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TOLDERLUNDSVEJ: I en 
kælder på Tolderlundsvej vælter
ni små babyer rundt. Selv om de 
hygger sig, er det vigtige øvelser, 

Mie leger
med
sanserne

★Mie Kronbær guider børn og
deres mødre til nogle gode øvelser, 
der giver børnene vigtige motori-
ske kundskaber.

de er i gang med at lære.
De går til ”Leg med sanserne”

hos Mie Kronbær, der er ergote-
rapeut og stimulastikinstruktør.

”Leg med sanserne” åbnede
i marts, og efter sommerferien
havde nybagte mødre fået øj-
nene op for tilbuddet.

Klippekort til gymnastik
Hos Mie Kronbær melder man
sig ikke til et bestemt hold - man
dukker bare op, når det passer
én.

- Børn er meget forskellige,
og der kan være mange ting, der
gør, at man ikke kan møde op
hver tirsdag. Måske er de syge,
måske skal de vaccineres eller
har sovet dårligt. Derfor har jeg
lavet ”drop in”-babygymnastik,
hvor man ikke er forpligtet til
at komme hver gang, forklarer
hun.

Man kan derfor købe fem- og
ti-turskort til gymnastiktimer-
ne, og hvis man bare vil se un-
dervisningen an, kan man nøjes
med at betale for en enkelt time.

Som baby er det vigtigt at få

stimuleret de rigtige sanser helt 
fra begyndelsen.

- Faktisk har 40 % motoriske
vanskeligheder, og det kan give 
indlæringsvanskeligheder som
for eksempel at kaste en bold

eller cykle, siger Mie Kronbær, 
der har hold i kælderen på Tol-
derlundsvej hver tirsdag.

Det er blevet så populært, at
hun nu også vil åbne for hold
om torsdagen.

TEKST OG FOTO: MIA HARM MADSEN

miam@skibhusavisen.dk

Gang
i Fyn!

MARIENLYST: Odense Kom-
mune, Boldklubben Marienlyst
(BM) og Fyns Tennis Union
(FTU) inviterer alle til den of-
fi cielle åbning af de længe ven-
tede seks nye indendørs tennis-
baner i Marienlyst Tenniscenter
Odense på Windelsvej 138,
5000 Odense C, 29 november
klokken 11.30.

Med disse fantastiske facilite-
terne er Fyns Tennis Unions mål
at sprede glæden ved tennis og
for alvor gøre tennis til en helårs-
sport på Fyn.

Streger til uprøvede
Selv om Marienlyst Tenniscen-
ter Odense er det største ten-
niscenter vest for Storebælt, er
det ikke bare  tiltænkt eliten og
tennisturneringer. 

Dansk Tennis Forbund
(DTF) har, med FTU som
forgangsunion, implementeret

Marienlyst snart klar til fest for tenniscenter

Program for indvielsen:

➜ 11.30 - 11.35:  Velkomst - Direktør BM Jens Gantriis

➜ 11.35 - 11.50:  Offi ciel åbning og tale - Rådmand Jane Jegind

➜ 11.50 - 11.55:  Tale - Formand BM Anders W. Bethelsen

➜ 11.55 - 12.00:  Tale - Direktør DTF Sune Alenkær

➜ 12.00 - 12.05:  Tale - Formand FTU Agi Szocska

➜ 12.05 - 12.45:  Opvisningskamp - Martin Pedersen vs. Mads
Elholm

➜ 12.45 - 13.30:  Frit spil på banerne (husk indendørssko) og re-
ception

★ 29. november står det største 
tenniscenter vest for Storebælt
klar til indvielse ved Marienlyst-
centeret. FOTO: HASSE FRIMODT

Play & Stay konceptet i Dan-
mark, for at gøre tennis sjovere
og lettere at komme igang med.

Konceptet går ud på at tilpasse
sværhedsgraden af tennisspillet
til tre lettere niveauer, hhv. rød,
orange og grøn.

Bløde bolde
Dette gøres ved at anvende
blødere bolde og mindre ba-
ner. Som de første i Danmark
er tre af banerne i Marienlyst
Tenniscenter Odense forsynet 
med et ekstra sæt permanente
streger der indrammer en oran-
ge-niveau tennisbane. De eks-
tra sæt streger har en mørkere 
blå nuance end baggrunden og
gør at den samme bane let kan
benyttes til både klassisk ten-
nisspil, samt til børn og voksne
begyndere.

Davis Cup-helten Martin
Pedersen bliver udfordret af den
lokale tennishelt Mads Elholm
fra Odense.

Martin Pedersen sikrede for 
nyligt det danske herrelands-
hold oprykning til den næstbed-
ste Davis Cup række og er des-
uden dansk mester indendørs.

Husk skoene
Mads Elholm fra Fruens Bøge
Tennisklub i Odense, der fi k 
bronze ved senior DM uden-
dørs i 2013, udfordrer Martin
Pedersen i en opvisningskamp
på højt niveau. 

Tager du egnede indendørs-
sko med, kan du selv afprøve 
tennisbanerne uanset alder og
niveau.

Leje af baner i Marienlyst 

INDVIELSE: Næste 
søndag 29. november
går dørene til det stør-
ste tenniscenter vest
for Storebælt op - og 
der er klar til stor festi-
vitas på Windelsvej

Det sker
lokalt

Tenniscenter Odense. Vil du
også spille tennis hele året, kan
du leje en fast banetid via din
tennisklub, eller leje på timeba-

» Tager du egnede indendørssko med, kan 
du selv afprøve tennisbanerne uanset

alder og niveau.
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sis uafhængigt af en tennisklub. 
Få mere information om bane-
leje her: www.b-marienlyst.dk/
tennis/tennis.


