
Oversigt over sportsforeninger
i Nuuk 



I Kommuneqarfik Sermersooq lægger vi vægt på, at der er tilbud om idræt 
og bevægelse til alle – fordi det giver sundhed, glæde og livskvalitet. 

Idrætsforeningernes præsentationer er med til at inspirere andre til sunde 
og aktive fritidsinteresser. Her kan du se fra individuel sport til hold sport, 
det er forskelligt fra menneske til menneske hvilket disciplin man er interes-
seret i, nogle vil dyrke individuel sport og nogle lægger vægt på fællesskab 
og holdspil. Sport er sund ligesom fritidsaktiviteter er sunde og har en 
vigtig placering i samfundet.

Frivillige trænere, ledere og alle der hele tiden er til rådighed for sporten 
spiller en stor rolle for sportsforeningernes eksistens og for sportsudøvere. 
Disse har en vigtig placering og stor indflydelse på udviklingen blandt 
børn og unge og naturligvis også blandt voksne og de gamle.

Sport kan være krævende, men det giver også mange glæder. God træning 
og mulighed for træning hele året igennem giver som udgangspunkt gode 
resultater. 

Denne oversigt omhandler Nuuk og er gældende for sæsonen 2014/15. Der 
vil forelægge en oversigt for respektive byer i Kommuneqarfik Sermersooq i 
den nærmeste tid.

Med venlig hilsen
Fælles Service



I Kommuneqarfik Sermersooq har vi et rigt og mangfoldigt foreningsliv. 
Størstedelen af foreningsarbejdet er baseret på frivillige ildsjæles arbejde. 

Det vidner om vore borgeres lyst og velvilje til at engagere sig i samfundet. Dette 
engagement er noget vi skal være stolte over, værne om og støtte.
 
En aktiv livsførelse er en vigtig del af et sundt liv. De mange forskellige foreninger 
i vores kommune er med til skabe et stort udvalg af fritidsaktiviteter – lige fra 
paraglidning og orienteringsløb til svømning og karate.  Der er altså noget for alle 
interesser og alle aldersgrupper. 

Denne oversigt giver en kort præsentation af de mange sportsforeninger og 
muligheder der er i Nuuk.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen 
Borgmester Asii Chemnitz Narup



Svømning
 
Muligheder for svømning:

 
Hold 1: Raaja - Babysvømning 2-6 mdr.-  7-12 mdr - 12-24 mdr.
Hold 2: Puisi  2 - 4-årige med forældre i vand
Hold 3: Ammassak 4-6-årige med forældre i vand
Hold 4: Aaveq - 6-8-årige.
Hold 5: Niisa   
Hold 6: Aarluk  
Hold 7: Tunnulik - viderekomne
Hold 8: Nanok - talentholdet 
Hold 9: voksne med instruktør
Hold 10: Flex hold vandaerobic/vandgymnastik
Hold 10: flex hold - banesvømning for voksne uden instruktør
Hold 11: Voksne vandtilvænning
Hold 12: Nataarnaq
Hold 13: Kajakpolo øvede
Hold 14: Kajakpolo nybegynder
Hold 15: Vandpolo
Hold 16: Kajakpolo elite
Hold 17: Pensionister
 

Bemærk, at der som sådan ikke er nogen aldersgrænse på holdene bortset 
fra babysvømning, der afhænger det af, hvad det enkelte barn kan. 

Aldersgrænserne er vejledende. 

På flexhold kan man kombinere banesvømning, vandaerobic, vandgymnastik, 
en eller flere gange om ugen.
 

Sportsforening:
Nuuk Svømmeklub          info@nalu.gl  http://www.nalu.gl/ 



Boksning
Man skal træne mange år for at blive en god bokser. Træningen består 
blandt andet af løb, sjipning, reaktionstræning, balance, Styrketræ-
ning, skyggeboksning og sparring. 

Udover skyggeboksning og sparring bruger man også nogle forskellige 
redskaber som sandsække, speedbags og double end bag. 

Typisk 1 måned før en boksekamp trænes der ekstra hårdt 4 – 8 timer om 
dagen for at opnå bedre kondi og komme ned i vægt, da mange boksere 
normalt vejer mere end deres vægtklasse tillader. Bokserne er i kamp 
beskyttet af tandbeskytter og skridtbeskytter. I amatørboksning er det 
obligatorisk at bokse med beskyttelseshjelm.

Sportsforening:
Fight Club Nanoq  

Klatring
Det meste af året klatrer byens klatreklub indendørs, i børnehaven 
Puiaq, men i sommermånederne klatrer man udendørs, når vejret er 
til det. 

Der er mulighed for at klatre med topreb ved Qernertunnguit også ved 
Stanislawip Isikkivia - Stanis. De plejer også at have flere ture til området 
ved Cirkussøen, hvor der er mange fine bouldermuligheder. Nogle sommer 
lykkes det at komme ud af byen (fx. Sermitsiaq bugten eller Qupik) og 
prøve kræfter af med lidt mere avancerede ting. 

Sportsforening:
Aapakaaq Klatreklubben, http://klatreklubbenaapakaaq.wordpress.com/ 



Paragliding

Paragliding er en sportsgren, hvor piloten flyver under en faldskærms-
lignende skærm. I paragliding benytter udøveren ofte opdriften fra 
skrænter og bjergkanter til at komme i vejret. 

Det er ligeledes muligt at lade sig trække op i luften ved brug af et spil 
eller en bil, som man kender det fra svæveflyvning. Eller ved brug af en 
motor med propel som piloten har hængende på ryggen.

Under paragliding uden motor skal man bruge opdrift, enten fra termik 
(konvektion) eller vindens opadgående strøm ved mødet med en skrænt. 

Sportsforening:
Maximum Paragliders Sportsklub
http://www.max.gl/ 
Nuuk Paragliders      

Orienteringsløb 
Orientering er en sportsgren, hvor det gælder om at navigere gennem 
et ukendt terræn ved hjælp af et kort og et kompas. 

Orienteringsløberen får i startøjeblikket udleveret et kort, hvor der er 
indtegnet en bane med et antal poster, der skal opsøges hurtigst muligt i 
rækkefølge. Selve posterne er markeret i terrænet med en trefløjet hvid/
orange skærm som ”klippes” enten med en tang eller med en elektronisk 
brik.

Udfordringen i orienteringssporten er at holde et højt løbetempo, men 
samtidigt bevare mental ro og overblik nok til at kunne aflæse kortet og 
undgå fejl. Det gælder om at navigere gennem ukendt terræn og samtidigt 
vælge den hurtigste rute mellem posterne. For at udfordre deltagerne vil 
banelæggeren i konkurrenceløb stile mod at lave baner med flere mulige 
vejvalg og variation i, hvilke tekniske færdigheder deltageren skal bruge.

Sportsforening:
Nuuk Orienteringsklub, NASP    
http://nasp.gl/ 



Nord Shaolin Kung Fu
Det kampkunst-system, man træner i Nord Shaolin kung fu, er en afart af 
den oprindelige kung fu, en kampkunst som blev udviklet af buddhistiske 
munke i oldtidens kina. 

Historien går fra munkenes pilgrimsrejser i fordums tid, over forfølgelser 
og hemmelige kung fu-skoler, til nutidens Europa og ikke mindst Danmark, 
hvor systemet trænes og videreudvikles intensivt i dag.

Sportsforening:
Nord Shaolin Kung fu skolen   

Gymnastik
Gymnastik er kropsøvelser, som har til formål at styrke barnet fysisk og 
psykisk.Gymnastikken rummer forskellige idéer om udvikling og op-
dragelse af barnet gennem fysisk aktivitet, og har ændret sig gennem 
tiderne. 

Gymnastik er en overordnet kategori inden for sportens kropskulturelle 
område, som rummer forskellige idéer om udvikling og opdragelse af 
barnet gennem fysisk aktivitet. 

I Nuuk gymnastikforening handler det ikke kun om motion og gymnastik, 
men de fungerer i høj grad også som et socialt mødested for både børn og 
voksne. Her oplever børn at være en del af børnefællesskabet i deres fritid 
– og ikke kun i daginstitutioner og i skolerne

Hver uge møder deres engagerede, dygtige trænere og hjælpetrænere op 
til at give dit barn en god oplevelse. 

Sportsforening: 
Nuuk Gymnastik forening  adm@nuukgym.gl   



Tennis
Tennis er et indendørs og udendørs boldspil med strengede ketsjere, 
hvor man slår bolden frem og tilbage over et net på tværs af en rektan-
gulær bane. Bolden skal returneres direkte eller efter ét hop på jorden.

Det spilles single hos begge køn (én mod én), double hos begge køn (to 
mod to) eller mixed double (en mand og en kvinde per hold).

Sportsforening:
Tennis klubben Nuuk 

Bordtennis

Bordtennis er et boldspil for to eller fire spillere, hvor spillerne ved 
hjælp af bat på skift returnerer en let bold over et net, som er spændt 
ud på tværs af bordet. Formålet er (som i tennis) at tvinge modstanderen 
til at begå fejl.

Hvis man har gode resultater under Grønlandsmesterskaberne, så har 
man som regel gode mulighed for at kvalificere sig til Arctic Winter Games 
og Island Games. Sporten har været Olympisk idrætsgren siden 1988. 

Der er flere end 30 mio. registrerede spillere i verden, men spillet er der-
udover også populært som idræt og underholdning i skoler, fritidshjem og 
lignende verden over.

Sportsforening:
Nuummi Nerrivimmi Arsaarartartut Peqatigiiffiat, NNAP        www.nnap.gl
TTC 12 tatecl12@gmail.com 



Volleyball 
Volleyball er et boldspil, hvor to hold, hvert bestående af seks spillere, 
forsøger at få bolden til at ramme gulvet på modstandernes banehalvdel. 

I lighed med tennis og badminton, er banen delt op af et net, som også 
adskiller spillerne fra de to hold fra hinanden. I lighed med fodbold og 
håndbold, er volleyball en holdsport, som spilles i form af lokale, 
nationale såvel som internationale divisioner. På højt niveau spiller herrer 
og damer i egne turneringer. Mix volley findes udelukkende på lavere 
niveauer, hvor det sociale element i spillet ofte er centralt.

Sportsforening:
GSS Volleyball,   gssvolley@gmail.com  http://www.volleyball.gl/ 
Polar Volleyball,    http://www.pvn.gl/ 

Langrendsski

Langrend er en vintersport, hvor det gælder om at tilbagelægge en 
distance på ski hurtigere end sine modstandere. I langrend bevæger 
udøverne sig (i modsætning til hvad alpinskisportsudøvere gør) både 
op, ned og ligeud.

Langrend betragtes som en af de af de mest komplette idrætsgrene der 
findes. Alle de store muskelgrupper i hele kroppen trænes og der stilles 
store krav til balance og koordination. Den konditionsgivende effekt er høj 
og i konkurrencelangrend, er der også minutter og sekunder at hente på 
korrekt smøring af ski og taktiske beslutninger.

Sportsforening:
 NSP Langrendsskiklubben,   nsp@greennet.gl  http://www.nsp.gl/ 
Nuummi Ujakkaartartut Peqatigiiffiat  info@nup.gl      http://www.nup.gl/



Alpin ski
Alpine discipliner er fællesbetegnelsen for de skisportsdiscipliner, der 
er opstået i Alperne. Det drejer sig om grenene: styrtløb og slalom 
samt storslalom og super-G, der kan betragtes som variationer af de to 
førstnævnte.

Alpine discipliner er karakteriseret ved, at hele støvlen og dermed foden 
er fastspændt til skien i modsætning til nordiske discipliner, hvor hælen 
kan vippe på skien. Desuden gælder det for de alpine discipliner, at man 
starter markant højere oppe på et bjerg end der, hvor målet befinder sig, 
så selve skiløbet (stort set) konstant går nedad. 

Pisten (banen) er afmærket med porte og forhindringer, som løberne skal 
forcere på den hurtigste tid.

Sportsforening: 
NS-84 Alpinskiklubben   http://www.ns84.gl/ 

Biathlon

Skiskydning, også kaldet biathlon, er en multisportsgren, hvor man 
kombinerer to helt forskellige idrætter, langrend og præcisions 
skydning med 22. kaliber riffel. Løberne går runder i en skiløjpe, til 
en oprettet skydebane, hvor de skyder mod fem skydeskiver på 50 m 
afstand, enten liggende eller stående.

Hvis løberen ikke rammer skydeskiverne, straffes løberen med 
strafferunde(r) eller tidsstraf. I sommerbiatlon er langrend erstattet med 
almindeligt løb, eller man løber på rulleski.

Der er i øjeblikket ikke skydebane i Nuuk, men den forventes lavet i for-
bindelse med Arctic Winter Games 2016 i Nuuk. 

Sportsforening: 
Nuuk Biathlon Klub    biathlon@greennet.gl



Snowboard
Et snowboard spændes, ved hjælp af bindinger under fødderne og 
bruges til at køre ned ad sneklædte bjergsider og pister. I modsætning 
til skiløb benyttes der ikke skistave.

Der findes mange typer snowboards, men typisk deler man dem op i 
følgende kategorier efter anvendelse: Freeride/All-mountain Benyttes, som 
navnet antyder, til lidt af hvert. Både piste og offpiste. Boardet har typisk 
en medium længde, bredde og flex.

Freestyle Benyttes til at lave tricks bl.a. over kickere (hop), på rails (gelændere) 
og i halfpipen. Denne type board er generelt breddere, kortere og blødere.
alpinboard En kategori helt for sig selv. Alpinboards er stive, lange og 
smalle og benyttes for det meste med meget stive støvler der minder mere 
om skistøvler end snowboardstøvler.

Derudover findes f.eks. boards med svalehale beregnet specielt til at køre i 
puddersne udenfor pisterne eller randonee-snowboards, der kan skilles ad 
for at blive til et par ski.

Sportsforening:
Snowball Nuuk (PS3) 

Styrkeløft

Styrkeløft er en styrkesport, hvor man konkurrer i tre discipliner: squat 
(benbøj), bænkpres (liggestem) og dødløft (markløft). 

Sporten minder om vægtløftning, da det involver at man skal løfte en så 
tung vægt som muligt i 3 forsøg i hver øvelse. Dette udgør en total eller en 
såkaldt 3-kamp, hvori man regner det samlede antal kg sammen. 

Der findes også bænkpres enkeltløft hvor man kun udfører disciplinen 
bænkpres. I styrkeløft konkurreres der på tværs af vægtklasserne igennem 
et pointsystemt kaldet Wilks.

Sportsforening:
Styrkeløft – og Armbrydning Nuuk  styrkeogarm@gmail.com



Armbrydning

Armbrydning er en fysisk, teknisk, taktisk samt styrke konkurrence 
mellem to personer. De to kombattanter sidder eller står over for 
hinanden med et bord imellem sig. 

Man har en start position hvor albuerne skal være lige og når dommeren 
siger ”ready, go” så kan kampen endelig starte. Dommeren sørger for at 
kampen udføres sportsligt og forsvarligt. 

Den som kan presse modstanderens hånd helt ned på bordet har vundet. 
Der kæmpes både i vægt klasser og mod alle. 

Sportsforening:
Styrkeløft – og Armbrydning Nuuk  styrkeogarm@gmail.com 

Karate

Nuuk Shotokan Karate Do har i dag over 100 medlemmer. Blandt klubbens 
medlemmer er der et rigtig godt sammenhold, og alle hjælper hinanden. 

Udover træningen arrangeres der forskellige sociale begivenheder. 
Klubben træner på alle hverdage i klubhuset – som kaldes dojo’en. 

Adressen er Kissarneqqortuunnguaq 4, (lige efter Godthåbhallen oppe på 
bakken). 

Karate er en individuel træningsform, så den kan trænes af alle uanset al-
der, køn og kondition. Karate træner ikke alene kroppen, men også sindet, 
da man som udøver skal kunne beherske både sig selv og sine teknikker. 

Alle er velkomne, lige fra børn på 5 år, og til klubbens ældre medlemmer, 
hvoraf i hvert fald to er mere end 60 år ”unge”.

Sportsforening:
Nuuk Shotokan Karate-Do   www.shotokan.gl 



Taekwondo

Taekwondo er en koreansk kampsport, som indbefatter spark, slag og 
blokeringer. En samling af mange forskellige kampsportsformer i Korea, 
som hver især stammer fra områder af Kina, buddhistiske kampformer. 
Sportens hovedsagelige ophav findes i taekyon.

Tae betyder foden der knuser, kwon betyder hånden der knuser og do er 
en højere mental tilstand, det er en måde at leve, en kultur, en vej.

Sportsforening:
Nuuk taekwondo klub  nuuktkd@gmail.com http://www.ntk.gl/ 
 

Kyusho 

Byens forening i Kyusho træner klassisk orientalsk kampkunst inde-
holdende bevidst brug af smertepunkter og viden om kroppens fysiske 
opbygning. 

Fokus er led -, muskel-, blod- og nervekredsløbet. De har fra denne viden 
udviklet en række unikke spark og slag. Bevægelserne de bruger følger de 
’7 principper’ og udføres normalt kvartcirkulære eller halvcirkulære. Deres 
stil er baseret på Ying Yang teori og TCM meridianteori.

Sportsforening:
Kyusho Greenland   www.kyushogreenland.com 

Golf 

Interessen for golf er større end nogensinde før. Såvel unge som ældre 
nyder en tur på golfbanen samt i vinterhalvåret indendørs, hvor der 
spilles i 2 simulatorer. 

Klubben har et godt socialt liv.

Sportsforening:
Nuuk Golf klub   info@nuukgolf.gl 



Fodbold

Fodbold er en af de mest populære sportsgrene i Grønland. 

Fodbold involverer en del korte højintense sprints og løb i luntetempo. Så 
fodbold er god træning af konditionen og evnen til at løbe med meget høj 
intensitet.

I løbet af en kamp kan hver spiller nå at tilbagelægge adskillige kilometer. 
På eliteplan kommer visse spilletyper op på over 10 kilometer.

Sportsforeninger:

B-67 Fodbold
http://www.b-67.gl/ 

GSS Fodbold, juniorer                    
 http://www.gss.gl/

GSS Fodbold, herrer

GSS fodbold, oldboys 

Nûk Fodbold,    
http://www.fcnuk.gl/
NÛK fodbold Oldboys

IT-79 

FC Nuuk

Sinerik FUTSAL 



Håndbold

Håndbold gavner kredsløb, kondition og samtlige store muskelgrupper. 
Og så er det sjovt, taktisk og et holdspil, der ofte giver et godt kammerat-
skab.

For at spille håndbold kræves der et par indendørssko med god stødabsor-
bering og eventuelt et par knæbeskyttere. 

Sportsforening:
GSS Håndbold,  http://www.gsshaandbold.gl/ 
Nûk Håndbold  http://www.nuk.gl 

Badminton

Badmintonklubben har hold for alle der har lyst til at få rørt kroppen.

Der er børnehold, med plads til alle interesserede børn, derudover er der 
mulighed for at leje motionsbaner, byens klub har desuden en eliteaf-
deling, hvis primære målsætning er at deltage ved Grønlandsmesterska-
berne, samt udvikle spillere til deltagelse i Island Games og Arctic Winter 
Games.

Sportsforening: 
B-67 badminton     http://www.b67badminton.gl/ 



Arctic Sports

Arctic Sports, også kendt som Inuit Games og Denne Games er en 
kulturelle lege, som er blevet videregivet i generationer. Disse konkur-
rencer blev spillet, når man ville have det sjovt og var med til at oplære 
en til fangst, jagt o.lign.

Disse lege er i dag blevet til konkurrencesport. De to største turneringer, 
hvor Arctic Sports er med i, er, Arctic Winter Games og World Eskimo-
Indian Olympics. WEIO bliver afholdt hvert år og det foregår i Alaska, mens 
AWG bliver holdt hvert andet år, og hvor værtslandene skiftes.

Inuit Games har mange forskellige discipliner, op til 50 forskellige. Det 
er kun få af dem der bliver brugt til konkurrencer, netop fordi der er så 
mange discipliner. F.eks. bliver 11 af dem brugt i AWG, og det er:
One foot high kick – Two foot high kick – Kneel jump – Alaskan high kick 
– Triple jump – One handreach – Airplane – Knuckle hop – Sledge jump – 
Head pull – Armpull.

At vinde, er selvfølgelig vigtig, men det værdsættes endnu mere at hjælpe 
rivalerne i at opnå det bedst mulige resultat. I turneringer, når dagens 
konkurrencer er slut, viser de deltagende atleter overfor tilskuerne, at der 
er andre aspekter af deres sport, den sportsånd der er i udøvelsen af arctic 
sports. 

Sportsforening:
Inuit Games / Kalaallit pinnguaataat 

Løbe

Hører du også til de mange der løber for at forbedre konditionen, 
holde vægten eller blot for at få et frikvarter fra den travle hverdag. 

Sportsforening:
NAAPE (Kan kontaktes på Facebook under NAAPE)     www.marathon.gl
 



Qajaq

En qajaq er en lille, smal, lang båd der drives fremad med en pagaj, 
og roeren sidder med front mod roretningen. Den mest almindelige 
kajaktype er til én person.

Foreningen er en kajakforening, hvis primære formål er at arrangere 
bygning af og roning med den traditionelle Grønlandske kajak. Man skal 
være opmærksom på, at idéen er, at medlemmerne selv bygger egen kajak 
i vinter halvåret og bruger den under aktiviteterne i sommer halvåret. 

Byens forening har kun meget få kajakker til udlån til medlemmer uden 
kajak, og næsten kun til børn. Så voksne uden kajak er meget afhængig af 
andre medlemmers velvilje til at udlåne. 

Aktiviteterne er dog ikke kun begrænset til den traditionelle grønlandske 
kajak, byens forening optager medlemmer som ror andre typer af kajakker.

Sportsforening: 
Qajaq Nuuk Peqatigiiffik                                  http://www.qajaqnuuk.gl/

Basketball

Basketball er en holdsport med to hold, der hver har fem spillere på 
banen ad gangen. Points scores ved at kaste en basketballbold i mod-
standerholdets kurv. 

Vinderen er det hold, som scorer flest points i løbet af en kamp. Basketball 
er blandt de mest populære og udbredte sportsgrene i verden. Som kon-
kurrencesport spilles basketball indendørs, men sporten er også udbredt 
udendørs, hvor man bl.a. spiller streetball.

Sportsforening:
 Ajagaq BK Nuuk  http://ajagaq07.com/ 
       



Thaiboksning

I Thai/Kickboxing bruger man spark, både til hoved, mave og låret, 
knæ og slag. Man må også godt bruge albuer, men der er mest fokus på 
slag, spark og knæ, da man som amatør ikke må bruge albuer.

Til Team Colosseum Greenlands træning bliver der lagt vægt på følgende:

Workout
Konditionstræning
Teknik
Sparring/kampfokuseret træning
Sammenhold

Thai/Kickboxing er for dig som vil opbygge din fysik, få afløb for dine ag-
gressioner, få større selvtillid, bedre mentalitet velvære og møde en masse 
flinke mennesker.

Sportsforening:
Team Colosseum Greenland 

Kampsport

Mixed Martial Arts (MMA) er en moderne kampsport hvor deltagerne 
forsøger at vinde over hinanden ved at benytte sig af en række kamp-
sportsteknikker fra forskellige kamsportsarter; heraf navnet Mixed 
Martial Arts. 

Sporten har været betragtet som kontroversiel i en lang årrække, da 
sporten blev kendt som ”Ultimate Fighting”. Efter at sporten har været 
igennem ændring af reglement med henblik på at finde større accept 
blandt publikum. Konkurrencerne foregår i et bur eller ring, vindes ved 
at dommeren stopper kampen, når han vurderer at en modstander ikke 
kan forsvare sig selv, hvis en af deltagerne mister bevidstheden på grund 
af knock-out, strangulering eller den ene af deltagerne overgiver sig ved at 
klappe på gulvet eller på modstanderen, kaldet Tap-Out.

Sportsforening:
Nuuk MMA



Cykling
Der er flere gode grunde til at cykle, f.eks.

Cykling er ikke så belastende som løb. Har du fx problemer med dårlige 
knæ eller overvægt, er cyklen en god form for motion. 

Cykelmotion forbedrer konditionen, så dit åndedræt bliver mere roligt, 
fordi evnen til at optage ilt i kroppen bliver bedre. Hjertets muskler og 
venepumpen styrkes. Træner du regelmæssigt, nedsætter du risikoen for 
åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme. 
Kroppen bliver mere smidig og bevægelig, så du ikke så let får skader. 
Dine muskler bliver stærkere og mere udholdende og kalorieforbruget er i 
top, så cykelmotionen er en god slankekur.

Gode råd
Drik rigeligt når du dyrker alle mulige andre former for sport. Væske er forudsæt-
ningen for, at musklerne fungerer rigtigt, så det er vigtigt at få drukket rigeligt med 
vand, juice, o.lign.
Spis godt
Du skal bruge masser af kulhydrater som brændstof.  Kulhydrater får du f.eks. fra 
pasta, ris og kartofler.

Ældre dyrker mere idræt

Motionens gevinster

En fysisk aktiv 

- livsstil: øger chancerne for at leve længere tid uafhængig af andres hjælp 
- medvirker til bedre helbred
- medvirker til at man hurtigere kommer sig efter sygdomme og skader
- mindsker risikoen for at falde
- har betydning for livskvaliteten
- Fysisk aktivitet forebygger blandt andet hjerte-karsygdomme, forhøjet 
blodtryk, type 2-diabetes og knogleskørhed.

Sportsforening:
Timersoqatigiiffik Qeersaat



Snescooterkørsel
Snescooterkørsel er en vintersport for folk der godt kan lide en blan-
ding af motorsport, udendørsliv samt have en aktivt og sammenhold 
med andre ligesindede. Snescooterkørsel kan være både fysisk og 
psykisk udfordrende, da terrænet i Nuuk er meget bjergrigt og derfor 
kan kræve teknisk og fysisk aktivitet. 
 
Snescooterforeningen Qamutit er en forening som arbejder for sine 
medlemmer og for snescooterkørsel generelt. Foreningen har omkring 
100 medlemmer hvert år. Ved at være medlem af Qamutit får man rabat i 
udvalgte forretninger, som har snescooterrelaterede varer. 
Foreningen råder bl.a. over: 
 
• en snescooterhal, hvor man kan få opbevaret eller man kan reparere 

sin snescooter i
• en masse værktøj og specialværktøj
• et klubhus hvor man mødes til klubaftner hvor man kan hyggesnak-

ke, læse snescooterblade eller se snescooter DVD’er
• en jolle og stålpram, til at sejle medlemmernes snescootere med, i de 

perioder hvor man ikke kan køre på havisen
• forskellige produkter såsom racer-motorolie, diverse snescooterdele, 

samt fedt snescooterklubtøj til billige penge

Sportsforening: 
Qamutit   www.qamutit.gl  www.facebook.com/Qamutit  



Tilskud til sportsforeninger
Tilskud og støtte kan kun opnås, hvis foreningen er tilskudsberettiget. 
Følgende skal være tilsendt til kommunen hvert år senest 1. maj: 
 
Tilskud og støtte kan kun opnås, hvis foreningen er tilskudsberettiget. 
Følgende skal være tilsendt til kommunen hvert år senest 1. maj: 
 
• Vedtægter
• Revideret årsregnskab (Etablerede foreninger)
• Behandlet på generalforsamling
• Referat fra generalforsamling
• Kopi af ajourført medlemsliste
• Sammensætning af bestyrelse (Registreringsskema)
 
Enhver kan oprette en idrætsforening eller anden form for forening uden 
at meddele kommunen om det, dog skal foreningen være registreret i 
kommunen og komme med nogle fordringer, hvis foreningen vil søge om 
tilskud. Kommunen kan give forskellige muligheder, læs mere for informa-
tion omkring, hvor du kan henvende dig nedenunder. 
 
Kommuneqarfik Sermersooq’s tilskudsregler, Kommunens ansøgnings-
blanket og registreringsskema kan hentes her: http://sermersooq.gl/ eller 
for yderligere informationer kan kontaktes idrætskonsulent Lars Jørgen 
Petersen i Fælles Service, Kuussuaq 2, tlf. 36 73 22
E-mail: Peqatigiiffiit@sermersooq.gl  / lajp@sermersooq.gl

Kontaktoplysninger og træningstider/
steder
For yderligere kontaktoplysninger samt træningstider/steder vedr. sports-
foreninger kan du kontakte idrætskonsulent Lars Jørgen Petersen på 
telefonnummer 36 73 22 og på e-mail lajp@sermersooq.gl 

Bemærk alle kontaktoplysninger vedr. telefonnumre eller lign. ikke er 
opgivet i pjecen på grund af beskyttelse og sikkerhed, da nogle af sports-
foreningernes kontaktpersoner ikke har officielle kontaktoplysninger.


