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Kom med til en weekend fuld af fitness! FutureFitness holdes i Vejen Idrætscenter i 
weekenden den 3.-4. november og er målrettet instruktører og ledere/bestyrelsesmed-
lemmer i foreninger, der byder på fitness - både individuel træning i foreningsbaseret 
fitnesscenter og/eller holdtræning.  

Ud over det faste program er der god mulighed for at netværke og sparre med andre 
instruktører/foreninger. 

OPLEV NYE TRENDS OG  
SPÆNDENDE WORKSHOPS

PROGRAM

Lørdag den 3. november

Kl. 10.30-11.00 Ankomst. Der er kaffe/te, vand. 
  frugt og let formiddagsforplejning
Kl. 11.00-11.30 Velkomst
Kl. 11.45-12.45 Workshop 1 (vælges ved tilmelding)
Kl. 13.00-13.45 Frokost
Kl. 13.45-14.45 Workshop 2 (vælges ved tilmelding)
Kl. 15.15-16.15 Workshop 3 (vælges ved tilmelding)
Kl. 16.30-17.00 Kaffe, te, vand, frugt og  
  let pauseforplejning 
  Udlevering af nøgler til værelser
Kl. 17.00-18.00 Workshop 4 (vælges ved tilmelding)
Kl. 18.15-20.00 Indkvartering og mulighed for  
  saunagus, wellness og svømmehal
Kl. 20.00- Middag og hygge i Troldesalen  
  v. Sportshotellet

Søndag den 4. november

Kl. 07.30-08.30 Morgenmad
Kl. 07.00-08.00 Svømning for de morgenfriske
Kl. 07.30-10.00 Udtjekning
Kl. 09.00-10.15 Wake-up træning v. Kasper Henriksen
Kl. 10.30-12.00 Kan man spise sig rask? v. Umahro Cadogan
Kl. 12.00  Afslutning, frokost to go

Se alle workshops på de følgende sider.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Sted 
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen, Tlf. 7536 0500

Indkvartering 
Overnatning foregår enten i 2-sengsværelser på Sporthotel 
Vejen eller 3-4 sengsværelser/hytter på Danhostel Sport.

Forplejning
Der er fuld forplejning med mad, vand og saft. Der kan købes soda-
vand, øl og vin til middagen og den efterfølgende hygge. 

Medbring 
Træningstøj og sko til alle workshops. Drikkedunk. Evt. badetøj.

Pris
1.798 kr. hvis medlem af  DGI og GymDanmark
1.888 kr. hvis medlem af DGI eller GymDanmark
1.978 kr.  hvis ikke medlem af DGI eller GymDanmark.

I sørger selv for transport til Vejen Idrætscenter, og det er
for egen regning.

Tilmelding 
Der er plads til 250 deltagere, og tilmelding sker efter først til 
mølle-princippet. Tilmelding og valg af workshops sker via: 
www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/arrangemen-
ter/201800010010

Tilmeldingsfrist
Den 15. oktober 2018

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ruben Lundtoft tlf. 
 29 40 68 60 eller ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk 

www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/arrangementer/201800010010
www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/arrangementer/201800010010
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DIT SIDSTE VÆGTTAB 

Kom og hør vægttabsekspert Henrik Duer 
give de allervigtigste kost-, trænings- og 
motivationstips til et vægttab, der holder. 

Henrik Duer er uddannet cand.scient. idræt 
og kemi og bestsellerforfatter inden for 
vægttab. Han er desuden kendt som træne-
ren i TV3-programmet ”Ekstremt Fed”. 
OBS
Workshoppen kører to gange:
Kl. 11.45-12.45
Kl. 13.45-14.45

FUNKTIONEL BASIS  
Som instruktør er det vigtigt at have et 
godt kendskab til basisteknikkerne og 
progressionen i de forskellige øvelser for 
at kunne vejlede deltagerne ud fra deres 
træningsniveau. Her lærer du de mest 
almindelige kropsøvelser, skaleringer og 
fejlspotting.

Henrik ”Affe” Sprechler er en af pionererne 
inden for crossfit. Han er desuden landsun-
derviser i Bevæg dig for livet – Fitness samt 
udvikler af uddannelsen Funktionel Basis.

TAG MED PÅ  
THE JOURNEY  
Oplev Intelligent Cycling med konceptet 
THE JOURNEY. Tag en motiverende og 
fantastisk tur ud i den virtuelle under- 
og overjordiske verden med Body Bike 
Smart. Husk dit bluetooth pulsbælte.

Underviseren kommer fra Intelligent Cycling.

Der kan vælges fire workshops lørdag (efter først til mølle). Stort set alle workshops 
kører fire gange –  nogle workshops gentages dog kun to gange.

WORKSHOPS LØRDAG
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DANCE FITNESS 

På denne workshop kan du få inspiration 
til små korte dansekoreografier, hvor der 
er fokus på at få sved på panden og have 
det sjovt.  Forskellige stilarter blandes til 
nye og gamle hits. 

Rikke Rønnov Bak er stud. idræt og  
sundhed og landsunderviser i Bevæg dig for 
livet - Fitness.
OBS
Workshoppen kører to gange:
Kl. 11.45-12.45
Kl. 13.45-14.45

TIME TO WORK THAT 
BOOTY!
Lad Cecilie Lind inspirere dig med effekti-
ve øvelser til tidens hotteste trend – træ-
ning af din booty! Der er garanti for en fed 
oplevelse med en af landets skarpeste 
trænere og helt sikkert garanti for ømme 
balder – tør du? 

Cecilie Lind er personlig træner, livsstilscoach 
og kvinden bag ”The Protein Kitchen” .

KLUDETRÆNING I  
NYE KLÆ’R  
Træning med klude er igen populært og 
ses i forskellige afskygninger. Denne 
workshop giver dig inspiration til nye 
øvelser, hvor både nybegynderen og 
den meget trænede deltager vil blive 
udfordret. 

Rikke Rønnov Bak er stud. idræt og  
sundhed og landsunderviser i Bevæg dig for 
livet - Fitness.
OBS
Workshoppen kører to gange:
Kl. 15.15-16.15 
Kl. 17.00-18.00 
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HIGH TECH  
CIRKELTRÆNING  
Alle elsker cirkeltræning! Prøv en helt ny 
cirkel – Biocircuit – på egen krop. Efter 
en kort præsentation af cirklen og dens 
forskellige programmer, bliver der trænet 
igennem.

Marco Giovanni har altid trænet traditionel 
fitness. Hør ham fortælle om hvorfor han 
kan lide at træne i Biocircuit og hvad man 
kan få ud af denne træning. 
OBS
Workshoppen kører to gange:
Kl. 11.45-12.45
Kl. 13.45-14.45

SKAB ET  
“SKUDSIKKERT” KNÆ 
Knæet bliver udsat for massivt pres i 
mange forskellige sportsgrene, og et 
“skadet” knæ forhindrer mange i at gøre 
det, de gerne vil. På denne workshop får 
du viden og øvelser, som f.eks. kan bruges 
som opvarmning til et frivægtsprogram 
eller inkluderes i diverse holdtrænings-
former.

Tomas Pilsborg er fysioterapeut og  
landsunderviser i Bevæg dig for livet – 
Fitness.

LEG OG STYRKE MED 
KETTLEBELLS
På denne workshop vil du blive inspireret 
og stærkere med kettlebells. Vi gennem-
går teknikken og så leger vi med forskel-
lige øvelser som med garanti vil udfordre 
dig samt give inspiration til, hvordan du 
”driller” dine deltagere.

Kasper Henriksen er kandidat i idræt med 
speciale i sportspsykologi fra Københavns 
Universitet, er personlig træner og fitnessin-
struktør. Han underviser på flere af Bevæg 
dig for livet – Fitness’ uddannelser/kurser.
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METCON TEAMTRÆNING 

Oplev en anden tilgang til den traditionelle 
træning med opdelt kredsløb- og styrketræ- 
ning. Metcon er en kombination af styrke og 
puls, som kan anvendes til enkelte medlem-
mer, men ligeledes aktivere mange på én 
gang. Der afsluttes med en fælles træning.

Rikke Hansen er træningsfysiolog og landsun-
derviser i Bevæg dig for livet – Fitness.

WALKING FITNESS

Walk er for alle og en af tidens største 
trends. Træningen foregår på specialudvik-
lede gå-bånd med fokus på skånsom træ-
ning af fodled, knæ og ryg. Prøv 60 min. op 
ad bakke, og oplev en fed toning af kroppen 
med høj puls og sved på panden. 

Kirstine Nortvig har bred undervisningserfaring 
og underviser i alt fra pilates til step og walk.
OBS: Workshoppen kører to gange: 
Kl. 15.15-16.15 - Kl. 17.00-18.00

CIRKELTRÆNING  
FOR SENIORER
Hvordan kan I få seniorer med på den funk-
tionelle og HIIT træningstrenden? Timen her 
giver en masse inspiration til, hvordan I kan 
sammensætte jeres hold cirkeltræning i det 
nuværende træningsareal. Prøv kræfter med 
bl.a. AirDyne, Speedfit, The Tank og Upper  
body rower. 

Bobby Croshaw er en efterspurgt instruktør i Dan-
mark, og i det øvrige Europa. Han har seks senior-
hold om ugen, inden for Core Ball, Indoor Bike,  
TRX og 3Fit koncept med blandet kardio og styrke.

RO-SPINNING 

Ro-spinning er alsidig og komplet kardio- og 
styrketræning, hvor stort set alle muskel-
grupper kommer i aktion. Det er holdtræning, 
konkurrence, høj puls, god musik og garanti 
for højt humør.

Anna Karina Eli Gravad er en erfaren  
roer og underviser.
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FOREDRAG: KAN MAN 
SPISE SIG RASK?
Få opskriften på den kost og livsstil, der 
giver dig energi og glæde her og nu og 
sundhed på den lange bane. Det er slet 
ikke så kompliceret, hvad der skal til, til 
gengæld skal du gøre det. 

Umahro Cadogan taler på en stærkt medri-
vende og fordomsfri måde om, hvad du skal 
spise, hvordan du skal motionere og bevæge 
dig og leve, for at være sund. Ikke sund på 
den kedelige måde med askese og afsavn, 
men sund på den måde, hvor du kan mærke 
det lige her og nu i form af mere energi og 
glæde. 
Umahro Cadogan er lige nu en af Danmarks 
mest populære ernæringseksperter, bestsel-
lerforfatter og vært på ”Kan man spise sig 
rask” på TV2.

WAKE-UP TRÆNING 
Få en frisk start på søndagen med en wa-
ke-up træning, hvor du med en rejse ind 
i bevægelsernes verden får lov at hylde 
din krop med både afslapning, bevægelse, 
styrke og leg.

Kasper Henriksen er kandidat i idræt med 
speciale i sportspsykologi fra Københavns 
Universitet, er personlig træner og fitnessin-
struktør. Han underviser på flere af Bevæg 
dig for livet – Fitness’ uddannelser/kurser.

WORKSHOPS SØNDAG
Der er fælles opvarmning og foredrag (tilmelding er ikke nødvendig).



Om Bevæg dig for livet - Fitness
Bevæg dig for livet – Fitness er en fælles fitnessafdeling for DGI  
og GymDanmark, som udvikler og styrker fitness i foreningerne. 
Det starter med dig og involverer hele Danmark.


