
 

 

Boldklubben Enghaven 
En anderledes boldklub i Odense 
www.bk-e.dk     

 

Vi er en boldklub primært 
bestående af elever fra 
kommunens specialklasser 
og skoler. 

  
Vores medlemmer er unge, der ger-
ne vil spille fodbold, men ikke har 
mulighed for at gå i en “almindelig” 
klub. 
Vi deltager i stævner rundt om i  
landet.  
 
Ungdoms afdelingen består primært 
af elever fra Odense kommunens 
specialklasser og -skoler, men alle 
er velkomne. 
Mange af spillerne kommer direkte 
fra skole.  
Kørsel til/fra træning kan søges 
gennem kommunen. 
 
Træningen foregår  
på Bolbros anlæg,  
Falen 95,  
5000 Odense C.  
(Bolbro-Parken)  
Vi træner mandag.  
Trænings tider uden- 
dørs kl. 16.00 -17.30 
Træningstider indendørs  
kl. 16.00 -17.40 
Vi træner indendørs i   
Bolbros anlæg Falen 95, 5000 
Odense C 
Henvendelse. Formand Michael 
Rasmussen tlf. 40 31 42 48 eller 
mail: mr@dsa-net.dk                                     
Hjemmeside:  www.bk-e.dk 
 
 

  MOTION  OG  SAMVÆR  
 
 
Motion og Samvær er en lille idrætsklub for 
børn og unge med handicap i Odense Kom-
mune. 
 
Formand: Bodil Nørgaard (Tlf. 40 50 27 14, mail:  
bodil@noergaard.dk). 
 
Sæson: Fra 1. januar til 1. maj og fra 1. septem-
ber til jul (ferier undtaget) 
Pris: 100 kr. pr. md. 
 
Program: 
 
Hold:   Motorik,gymnastik og motion for  
udviklingshæmmede. 
Alder:  Fra 16 år og opefter. 
Sted:   Sedenhuse, Bjergegårdshaven 39,  
           240 Odense NV, (hallen.) 
Tid:     Torsdage fra kl. 15.40 - 16.40. 
 
Hold:   Badminton. 
Alder:  Unge fra 16 år og opefter. 
Sted:   Sedenhuse, Bjergegårdshaven 39,  
           5240 Odense NV, (hallen) 
Tid:     Torsdage fra kl. 16.40 - 17.40. 
 
Hold:   Gymnastik, motorik, motion og leg. 
Alder:  Skolebørn 
Sted:   Nørrebjergskolen, Nørrebjergvej 7,  
           5220 Odense SØ (gymnastiksalen) 
Tid:     Fredage fra kl. 15-16.00. 
 
Hold:   Multisport (trampoliner, store redska-
ber og leg) 
Alder:  Fra 6 år 
Sted:   Odense Idrætspark, Højstrupvej 5,  
           5200 Odense v. (gymnastiksalen) 
Tid: 2 timer 1 gang pr. måned. Tiderne fås hos  

formanden. 



Bowling 

Bowlingklubben Trippel 

Vi træner hver onsdag kl. 16.00 —17.00 

Her er hygge og godt kammeratskab. 

Kom i god tid, så du kan nå at få sko. (husk sokker) 

Vi træner i City Bowling—Rugårdsvej 46, Odense 

Kontingentet er 150 kr./måned inkl. Leje af sko, 

frugt og isvand. 

Søskende og venner må gerne spille med, når de 

har lyst — pris 35 kr. pr gang inkl.. Leje af sko. 

Spillerne kommer primært fra Nørrebjergskolen og 

Enghaveskolen, men alle er velkomne. 

Mange af spillerne kommer direkte fra skole. 

Kørsel til/fra træning kan søges gennem 

kommunen. 

Sæsonen gælder fra den 1.9—30.6 

Henvendelse: 

Mona Bober 

mona@citybowl.dk 

Mobil: 40 25 81 22 

Foreningstilbud 

IDRÆTSTILBUD  TIL ELEVER 
PÅ NØRREBJERGSKOLEN

 

Fraugde  Gymnastik & 

Idrætsforening 

Gymnastik for børn med 

særlige behov  

  i alderen 7—12 år 

Sted: Fraugde Skoles gymnastiksal 

Tidspunkt: onsdage 16.45—17.45 
Holdet for elever, der ønsker at gå til gymnastik, men som har 

svært ved at deltage på de sædvanlig hold. Holdet er for børn, der 

har en skavank, der skal tages hensyn til. Der er ingen opvisning 

Træningen tager  udgangspunkt i lege, boldspil og gymnastik. 

Vi planlægger, så alle kan deltage. 

Der er (sandsynligvis) brug for foræl-

drehjælp, hvor man på skift evt. kan 

hjælpe med til praktiske opgaver. 

Jeg er nyuddannet fysioterapeut og 

har gennem uddannelsen erfaring 

med træning af målgruppen. Jeg har 

selv gået til gymnastik gennem man-

ge år og været på Gym. Højskolen i Viborg. 

Instruktør: Bente Lindgren - jeg kan kontaktes på  

mail: bentemidtibylindgren@hotmail.com  

Eller kontakt gymnastikbestyrelsens kontaktperson Martin Da-

vidsen. Mail:  martin@davidsen-nielsen.com  Tlf. 30 33 98 07! 

EL HOCKEY MED FART OG SPÆNDING 
ALLE handicappede kan deltage uanset om man bruger køre-

stol eller ej, SA  KOM OG PRØV 

Kontakt:   

Bjarne Jørgensen (Træner) 

Mobil 41199178 

Mail: lb1020@privat.dk 

Sted: Bellinge Idrætscenter,
søndage kl. 10-13. 
Se  nedenstående  link for  

træningstider under fane-

bladet el-hockey og yderli-

gere information om eks. bueskydning, bordtennis mm. 

WWW.PowerFunFyn.dk
Vi kan findes på FACEBOOK: søg Odense wheelers el-hockey

 

mailto:lb1020@privat.dk
http://www.lavia-handicap-forening.dk



