
Aarhus 1900 Old Boys   
Gymnastik, atletik og socialt 
fællesskab for alle modne mænd  



Hvad går Old Boys ud på?

Vi dyrker gymnastik to gange om ugen, mandage og torsdage kl. 18-19 på 

Rosenvangsskolen i det sydlige Aarhus fra 1. september til 1. juni. 

I juni og august har vi udendørs træning med atletik, og i juli holder vi sommerferie. 

Du bestemmer selv, om du træner en eller to gange om ugen. Vi træner til musik og 

begynder altid med at varme op. Herefter laver vi gymnastikøvelser for hele 

kroppens muskler og led samt balancetræning. Til sidst strækker vi ud. Vi har en fast 

instruktør, men flere på holdet bidrager også med øvelser. 

I Aarhus 1900 Old Boys lægger vi stor vægt på, at det handler lige så meget om 

gymnastikken som det sociale samvær. Derfor er der altid højt humør og grin, mens 

vi træner. Vi mødes også altid lidt inden og efter træning til en sludder. 

Der er mulighed for at tage Idrætsmærket.

Udover de ugentlige træninger mødes vi hvert år til grillaften, bowling, Mandedyst og 

julefrokost, ligesom vi afholder to arrangementer, hvor vores hustruer deltager.

 

Hvem er Aarhus 1900 Old Boys for? 

Du har rundet de 50 år, måske nærmere de 60 år. Måske er du på vej på pension 

eller er lige gået på pension. Du kan være med på dit eget konditionsniveau, og du 

har rig mulighed for at forbedre dig og sætte egne træningsmål.  
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Hvem er Old Boys? 

Aktuelt har vi 30 medlemmer i vores lille forening og er en god blandet flok modne 

mænd. Nogle af os er stadig på arbejdsmarkedet, men de fleste er nyligt 

pensionerede eller fuldtidspensionister med baggrund som håndværkere, læger og 

erhvervsfolk.   

Vores forening fylder 100 år i 2022, og det er vi rigtigt stolte af. Oprindeligt kom man 

til Aarhus 1900 Old Boys fra de andre 1900 afdelinger, når man blev "gammel" (30+). 

Dengang skulle man være over 30 år for at blive medlem af foreningen, men nu 

sander vi, at vores aldersgennemsnit er noget højere. 

Interesseret?

Hvis du er nysgerrig på at høre mere og har lyst til at møde os til en eller to 

prøvetræninger, eller bare starte op med det samme, så tøv ikke med at tage kontakt 

til vores formand, Steen Schütt, på mobil 5134 1360 eller steen.schuett@gmail.com 

Hvornår kan jeg begynde på Old Boys holdet?

Vi optager nye medlemmer hele året.

Hvad koster det at være medlem?

Vi betaler kontingent to gange årligt, og i 2022 koster det 410 kr. pr. halvår. 
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Vil du vide mere om holdet, så se vores video her: 
www.youtube.com/watch?v=wERWWwe52go
Har du spørgsmål så kontakt vores formand Steen Schütt på 
mobil 5134 1360 eller mail: steen.schuett@gmail.com 

 


