
Vægten ned og pulsen op? Frisk luft 
eller fællesskab? Uanset hvad dit 
mål er, kan du nå det med Fodbold 
Fitness. Kom og spil med allerede på 
onsdag.

SoMe Fodbold Fitness/Film



SoMe Fodbold Fitness/Fakta- og mytepost

Det kan godt være mændene synes det er 
mærkeligt, men vi skruer op for volumen 
når vi varmer op til Fodbold Fitness, For 
det er meget lettere at lave høje knæløft 
til høj musik. 

Glem alt om stramme dresscodes. Til 
Fodbold Fitness træner vi i de bukser, vi 
har lyst til. Men får du lyst til at hoppe i et 
par tights, skal du heller ikke høre noget 
for det.

Du skal ikke være boldekvilibrist eller
tidligere topscorer for at træne med os. 
Fodbold Fitness er sjov og effektiv motion 
for alle.

FAKTA: 
Der er fitness i Fodbold Fitness

MYTE: 
Alle tynde og træner i stramme 

MYTE: 
Man skal være god til fodbold for at være med



SoMe Fodbold Fitness/Event

Så er der introaften for nye Fodbold 
Fitness spillere. Sæt kryds i kalender-
en. Du er velkommen til at tage en 
veninde med. Der er plads på holdet 
til alle.



Nogen gør det for at få pulsen op, andre 
for at få vægten ned. Uanset hvad dit 
mål er, har vi en plads på holdet til dig. 
Vi træner hver onsdag kl. 18.30 på ba-
nerne ved Holsted FB. Kommer du? 

Der er mange gode grunde til at gå til 
Fodbold Fitness. Nogen vil have røde 
kinder, andre vil gerne grine mere. 
Ditte kommer for at få et frikvarter i 
hverdagen. Hvad er dit mål?

SoMe Fodbold Fitness/Mit Mål?



SoMe Fodbold Fitness/Tak for træning og Tag en ven

Tak for træningen i dag, piger. I er 
for seje. Vi ses næste onsdag til flere 
squats og flere afleveringer ;-)  

Har du en veninde, en søster, en 
moster eller en god kollega, som ville 
være en gevinst for holdet, så tag 
hende i kommentarfeltet.


