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Flensborg og omegn

Flensborg Avis - onsdag den 6. juli 2016

RESÜMEE
Ab Freitag wird auch in Flensburg gejumpt. Die Macher des
Jump House in Hamburg und
Berlin expandieren im Norden
und bringen den ersten Trampolinpark an die Förde. Hier in der
Schleswiger Straße 80 erwartet
die Besucher ein Sprung- und
Actionerlebnis mit gleich sechs
verschiedenen Aktivitäten auf
insgesamt mehr als 70 Trampolinen verschiedener Größen:
Herz des Parks ist das große
Hauptfeld Freejump mit über 40
zusammenhängenden Trampolinen, die auch die Wände einbeziehen.
70 trampoliner er der i Jump House i Flensborg, som åbner på fredag. 
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Jump-House åbner på fredag
73 trampoliner fordelt
på 2000 m2. Det er
Jump-House, der har slået sig ned lige ved siden
af fittness-centeret Clever Fit i Slesviggade 80.
JUMP-HOUSE
Flensborg. På fredag får byen endnu
en attraktion. Det er Jump-House - et
sted, fyldt med trampoliner i alle kategorier, og hvor der er plads til at lave utallige stunts og tricks.
Mange børnefamilier har en rund
blå trampolin stående i baghaven,
hvor også forældrene af og til tager
et par spring, men Jump-House er lige et par numre over det hjemlige niveau. I går fik pressen lov til at trække i de orange sokker med sikkerhedsbund af gummi og hoppe afsted

på de firkantede trampoliner, både
de vandrette og de lodrette, men det
var dog de unge sportsfolk fra den
nærliggende sportsklub, TST Satrup,
der for alvor brillerede i luften.
- Vi har ventet længe på at komme
så langt og er stolte over at kunne
præsentere det for flensborgerne,
sagde Jump-House-direktør Till Walz
og leder af Flensborg-filialen, Alexander Bode, der sammen med Christoph Ahmadi står bag Jump-House
Flensborg.
Konceptet kommer fra USA, hvor
den første park blev indviet i Los
Angeles i 2004. Derefter er det gået
fremad i antal, og verden over er der
måske 650 lignede steder.
- Hvor mange ved ingen med sikkerhed, men dette er vores park
nummer tre. Foruden denne, har vi
en i Hamborg og Berlin og der er flere på vej, sagde Till Walz.
Valget faldt på Flensborg, fordi der
er så stort et opland, med de forventer mange danske kunder på trampo-

linerne, men også fordi der skal være
egnede lokaler til sådan en park. Det
var der i Slesviggade i den tidligere
lampeafdeling under Bauhaus, lige
ved siden af Clever Fit.

Sjovt og sundt
Det er sjovt at hoppe og så er det også sundt, forklarede Till Walz.
- Sundt for hjerte og for hjerne, det
er godt for alle kroppens muskler og
led, det frigiver endorfiner, og her
kan alle aldre være med. Tyk eller
tynd, lang eller kort, ung eller gammel. Her er uendeligt mange muligheder, sagde han.
Sikkerheden er i top, certifikaterne i orden, der bliver ikke slækket
på vedligeholdelsen, og så er der faste regler for opførsel i hallen. Desuden er der tilknyttet en medarbejderstab på 40 personer, der holder
opsyn, ligesom der ikke bliver lukket
mere end 80 personer ind ad gangen.
Her kan man fejre børnefødselsdage, holde firmafester eller tage hen

»Enten-Erlös« ausgeschüttet
Flensburg. 5200 Enten wurde zum
Entenrennen am 4. Juni verkauft.
Das brachte den veranstaltenden
Lion-Clubs einen Reinerlös von
rund 21.000 Euro.
Am Montag wurde der Betrag
ausgeschüttet. Die Präsidentin des
Lions-Club Flensburg Alexandra,
Katrin Hansen, und den Präsidenten des LIONS-Club Flensburg Fördestadt, Volker Hansen, übergaben
je 7000 Euro an das Jugendhaus
Flensburg-Tarup, die Jugendabteilung des THW Flensburg und die
DLRG Flensburg.
Das Jugendhaus Tarup will das
Geld zur Finanzierung der Erweiterung des Jugendhauses verwenden. Das Blockhaus ist viel zu
klein um dem Andrang der Kinder
und Jugendliche gerade in der kälteren Jahreszeit gerecht zu werden.
Der THW Flensburg will die 7000
Euro zur Verbesserung der Ausbildungssituation und auch zur
Mitfinanzierung von »Ausbildungsausflügen« und Freizeiten einsetzen. Die DLRG Flensburg möchte
das Geld ebenfalls für eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen verwenden. Außerdem soll
das Quartier der Organisation in

Alexander Bode og Till Walz står for Jump-House i Flensborg.
med klassen, og går det efter planen,
kommer her måske trampolin-diskoparty. Prisen for en time er 12 euro,
som kan forlænges, men for de fleste

rækker det. 


Tilla Rebsdorf
tr@fla.de

Deponi står på dagsordenen
Harreslev. Onsdag (6. juli) tager politikerne i Harreslev endnu en runde
omkring spørgsmålet, om der skal
deponeres bygningsaffald fra delstatens lukkede atomkraftværker i
byens udkant. Det sker på hovedudvalgsmødet, der begynder kl. 18, og
som har » Balzersen Deponie« som
et selvstændig punkt fem på dagsordenen. Tanken var, at det store nedbrydningsfirma Balzersen med lossepladsen i udkanten af byen, kunne
blive hjemsted for noget af det bygningsaffald, der måler op til ti mikrosievert. Der er altså ikke tale om
radioaktivt affald, men byggematerialer, der ikke umiddelbart kan genbruges. Sådan lød beskeden under en

høring sidste uge i byens sportshal
med eksperter fra ministeriet, men
det er de folkevalgte politikere, der
enten siger ja tak eller nej, ikke hos
os. En beslutning, de skal træffe, vel
vidende at befolkningen i byen og
nabobyerne er bekymrede for eventuelle konsekvenser.
Om der så kommer en afgørelse
eller blot en retningslinje onsdag aften, er et åbent spørgsmål. Noget tyder på, at politikerne venter med at
træffe den endelige beslutning efter
en kongres den 21. juli, hvor miljøministeriet har indkaldt alle de implicerede parter. Mødet i hovedudvalget finder sted i Borgerhuset og er
åbent. 
tir

Ferieflytning
af din avis?
abo@fla.de
Die DLRG Flensburg, der THW Flensburg und das Jugenhaus Tarup bekamen je
7000 Euro vom Erlös des Entenrennens. 
(Foto: Lions Club Flensburg)
Fahrensodde auf Vordermann ge-

bracht werden. 
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Deponie steht auf der Agenda
Harrislee. Mittwoch (6. Juli) werden die Politiker in
Harrislee die Frage, ob Bauschutt aus stillegelegten
AKW am Stadtgelagert werden soll, diskutieren, und
zwar in der Hauptausschusssitzung, Beginn 18 Uhr
mit „Balzersen Deponie“ als selbstständigen Punkt 5
auf der Agenda. Angedacht war die große Entsor‐
gungsfirma Balzersen mit ihrer Deponie am Stadt‐
rand als Lagerplatz für Bauschutt mit Strahlungswer‐
ten von bis zu 10 Mikrosievert. Es geht also nicht um
radioaktives Material, sondern um Bauschutt, der
sich nicht unmittelbar wieder verwenden lässt. So
lautete der Bescheid letzte Woche in der Sportshalle
der Stadt aus dem Mund der Experten des Ministeri‐
ums; aber es sind die demokratisch gewählten Politi‐
ker, die entweder ja oder nein sagen müssen und
zwar mit dem Wissen im Hinterkopf, dass die Bevöl‐
kerung der Stadt und der Nachbargemeinden even‐
tuelle Konsequenzen befürchten.
Ob es am Mittwoch eine Entscheidung oder bloß
eine Richtlinie geben wird, ist eine offene Frage.
Einiges deutet darauf hin, dass die Politiker mit der
endgültigen Entscheidung bis nach dem Kongress am
21. Juli warten werden – an dem Tage hat das Um‐
weltministerium alle betroffenen Parteien eingela‐
den. Die Sitzung ist offen und findet im Bürgerhaus
statt.
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Für die Richtigkeit:
Gert Josef Fode
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