
 

Mit navn er Pia Reiffenstein og jeg har for andet år 

rend og hop. 

Sidste år var jeg på et trænerkursus hos DGI med 

fokus på gymnastik for 4-7 årige. 

Kort om mig så bor jeg i Vellev med mine 3 børn og 

min kæreste. Jeg arbejder som blomsterbinder. 

Mine børn går i børnehave og skole her i Vellev og 

også til gymnastik. 

Jeg ser frem til endnu et år med en masse 

gymnastik og sjov sammen med jeres børn.  

     

     

     

     

 Mit navn er Camilla Mandrup. Jeg har I denne 

sæson fået den store ære, at overtage 

fitnessholdet for alle. 

Kort om mig selv så arbejder jeg som sygeplejerske 

på Randers sygehus. Jeg er sammen med min 

mand og 3 børn bosat i Vellev. Vores yngste går i 

børnehaven i Livstræet og den mellemste er her, 

efter sommeren begyndt i friskolen. Den ældste 

dreng er i gang med videregående uddannelse. 

Jeg vil glæde mig til at blive udfordret med jer alle. 

Desuden håber jeg på stor opbakning, der findes 

altid et alternativt til de øvelser vi laver, så alle kan 

være med. 

  



 

Jeg hedder René Vogt, jeg er 23 år og jeg er 
træner for spring. 

Jeg har været træner i 2 år og har selv sprunget i 
Vellev også, siden jeg var 6 år. 

Jeg har fået kursus i modtagelse af spring og er 
klædt på, til at hjælpe alle med, at komme godt 

fra start med spring. 
Spring har altid været en del af mig, og har altid 
godt kunne lide de tekniske ting ved det, samt 

der er styrketræning, som hjælper med at holde 
os i form, så vi kan lave de flotteste spring. 

 

 

 

 

 

 

Hej jeg hedder Line Drejdal, det er mig der har haft 

æren af at have forældre barn holdet de sidste 4 

år. 

Kort om mig, jeg er 35 år og bor i Langå. Jeg er gift 

med Dennis vi har sammen Lærke på 6, Matilde på 

11 og Nicolai på 14. 

Lærke og Matilde går begge i Friskolen og Nicolai 

går i Stoholm skole. Til daglig arbejder jeg som 

radiograf på Skejby sygehus. 

Jeg glæder mig meget til at møde jer og jeres 

guldklumper. 

 


