
 

 

 
 

Jump4fun starter op i Roskilde Kommune september 2020 
 

Hvad er Jump4fun? 

Jump4fun er et foreningstilbud for børn og unge i alderen 6-16 år, som er inaktive, overvægtige eller har 

andre udfordringer, som gør, at de ikke føler, at de passer ind på de traditionelle foreningshold. På et 

Jump4fun-hold er der først og fremmest fokus på at skabe et trygt og sjovt miljø, hvori det er muligt at give 

børnene en masse positive oplevelser med det at være fysisk aktiv. Det kræver ingen specielle 

forudsætninger at deltage på holdet og træningen tilpasses deltagernes niveau og ønsker.  

 

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland, Roskilde Kommune og de deltagende 

foreninger og holdene starter op i midten af september 2020. På hvert Jump4fun-hold er der tilknyttet en 

foreningsguide, som sørger for, at børnene falder godt til på holdene, har kontakten til forældrene og 

ligeledes er sundhedsplejens kontaktperson i foreningerne.   

 

Projekt ”Jump4fun i Roskilde Kommune” er støttet af Liljeborgfonden og som en del af projektet tilbydes 

alle Jump4fun-børn et livsstilsbesøg. Det er valgfrit, om de ønsker at tage i mod tilbuddet.  

 

Hvor kan man gå til Jump4fun? 

Himmelev Veddelev Gymnastik 
Tirsdag kl. 17.00-18.30  
Instruktør: Signe Lindstrøm (61184742)  
Himmelev Skole pigesalen, Ollerupvej 5, 4000 Roskilde   
Info: www.hv-gym.dk/  
Pris:  
 
JGI swim 
Fredag kl. 18.15-19.15  
Instruktør: Christina Hermansen  
Kontakt JGI swim (23986611)  
Jyllinge Svømmehal, Planetvej 35, 4040 Jyllinge 
Info: www.jgi-swim.dk/    
Pris:  
 
Sønderlundskvarterets Idrætsforening 
Onsdag kl. 17.00-18.00  
Instruktør: Sandra Broløs Varming (26847589) 
Gymnastiksalen Tjørnegårdskolen, hyrdehøj 3, 4000 Roskilde 
Info: www.sifidraet.dk/  
Pris: 400 kr.  
 
Viby Idrætsforening 
Fredag kl. 16.00-17.00  
Instruktør: Lykke Møller Iversen (28719173). 
Viby Skole afd. Ørstedvej, (Store gymnastiksal), Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland 
Info: www.vibyif.dk/  
Pris: 400 kr. 

http://www.hv-gym.dk/
http://www.jgi-swim.dk/
http://www.sifidraet.dk/
http://www.vibyif.dk/


 

 

 
 

Hvordan tilmelder man sig? 

Børnene er altid velkomne til at få en GRATIS prøvetime – de møder bare op på holdet. Hvis de ønsker at gå 

på holdet, hjælper instruktøren med at tilmelde dem. Ønsker de at tilmelde sig på forhånd, kan de gøre det 

via foreningernes hjemmeside eller ved at ringe til foreningsguiden på holdet.    

 

Hvad gør jeg som sundhedsplejerske, hvis jeg vil henvise et barn til Jump4fun? 

1. Du uddeler ”Jump4fun-foldere” enten fysisk eller sender den elektroniske version til 

barnet/forældrene og fortæller om tilbuddet om livsstilsbesøg. 

2. Du giver foreningsguiden på holdet besked om, at du har henvist et barn til holdet, så de er klar til 

at tage ekstra godt imod ham/hende.  

3. Du er velkommen til at følge op og høre foreningsguiden om barnet er blevet tilmeldt holdet. 

 

Hvis I har spørgsmål til Jump4fun, er I altid velkomne til at kontakte: 

  
Nina Bach Jørgensen 

Projektleder, DGI Midt- og Vestsjælland 

Tlf. 79404827  

nina.bach.joergensen@dgi.dk 

 

 

 


