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Timeout hos pigern
i kvalifikations kamp
mod Odense

KOM OG PRØV SPORTEN
Vi har engagerede trænere klar til at
tage imod nye, og vi hjælper dig godt
igang, hvis du kigger ud til en træning.
Du er altid velkommen.

ÅRHUS
ULTIMATE

TØJ OG PÅKLÆDNING
Ultimate er en sport uden tacklinger og der er
derfor ikke brug for beskyttelse. Vi spiller i almindeligt træningstøj som du ville løbe en tur i,
men på grund af hurtige retningsskift er det en
fordel at have fodboldstøvler på udendørs. Indendørs spiller vi i håndboldsko.

Tæt på at lave
et block

TRÆNINGS TIDER
Se træningstider, træningsbaner, haller og andre praktiske oplysninger på vores hjemmeside:
www.aarhus-ultimate.dk

Opvarmnin
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Aflevering frem i
banen

MØDER I FLERE NYE OP ?
Vi vil meget gerne specialicere træningen, så
hvis I kommer som en hel flok nye, må I gerne
sende os en mail.
KONTAKT
Har du iøvrigt et spørgsmål så kontakt:
info@aarhusultimate.dk
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Pigeholdet kan fanges direkte på
pigerne@aarhusultimate.dk

www.aarhus-ultimate.dk

På vores hjemmeside finder du altid seneste nyt.
Sommerfest hos Århus
Ultimate

INTRODUKTION TIL
FRISBEE-SPORTEN ULTIMATE
OG HVORDAN DEN SPILLES
I ÅRHUS.

ÅRHUS
ULTIMATE

OM SPORTEN ULTIMATE
Med en frisbee som omdrejningspunkt har Ultimate frisbee elementer fra basketball, fodbold og
amerikansk fodbold.
Ultimate frisbee er en ikke-kontaktsport med
høj intensitet, hvor der stilles store krav til både
fysik og teknik. Udendørs spilles holdsporten
7 mod 7 på græs. Banen er næsten lige så stor som en normal
fodboldbane, og har form som en
amerikansk fodboldbane – 100m
lang og 37m bred. Man scorer ved
at gribe disc’en i modstanderens
endzone.
Særligt ved ultimate er det, at spillet spilles uden
dommere, også på top niveau, herunder turneringer som DM og VM. Hver spiller har ansvaret
for, at kampen forløber ordentligt og retfærdigt,
og er der uenighed om en situation spilles den
oftest om, for at sikre et fair spil. Dette lyder i
manges ører umuligt, men det fungerer.
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BÅDE FOR DRENGE OG PIGER
Århus Ultimate har både et dame- og et herre
hold. Begge hold får løbende nye spillere, og der
er derfor altid et tilbud til begyndere til træningen.
JUNIOR SATSNING I ÅRHUS
Det er klubbens ønske at starte et junior hold
(U21), som kan formes helt fra bunden. Århus
hører til i toppen af dansk ultimate og det skal
det blive ved med. Vi har energiske trænere som
dårligt kan vente til at få et nyt juniorhold på
benene.

TRÆNING
Klubbens træningstider er delt op, så damerne
og herrene hver har en fast ugentlig træningsdag. Derudover er der en fællestræning for alle,
piger, drenge, nye og gamle. Træningen er inddelt med motion og fysisk træning, øvelser, kast,
greb og spilforståelse. Vi slutter altid træningen
af med rigtigt spil. Træningen varer ca. 2 timer.
Vi træner hele året rundt.
Udendørs sæsonen løber fra april til oktober.
I vinterhalvåret går vi indenfor fra oktober til
marts.
Træningstider og andre praktiske oplysninger
findes på hjemmesiden
WWW.AARHUS-ULTIMATE.DK

