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Holdtræning august - december 2022

Superviseret Maskintræning    
Med en kompetent fysioterapeut ved hånden tilpasses 
træningen i maskiner, med elastik og på bold løbende, 
så den bliver målrettet og sikrer resultater. 
 
Mandag kl. 16.00-17.00  
ved fysioterapeut Bente Frandsen
 
Torsdag kl. 15.00-16.00 
Torsdag kl. 16.15-17.15       
ved fysioterapeut Flemming Kretzschmar

Fysio Flow 
Gentagne dynamiske bevægelser som øger kroppens 
bevægelighed og dine fysiske funktioner i hverdagen. 
Med Fysio Flow træner du desuden kroppens bindevæv.

Onsdag kl. 16.00-17.00 
ved fysioterapeut Carina Kromann Holm

Medi yoga   
Bevægelser og nærvær kombineret i enkle, blide og 
velafprøvede øvelser der indeholder forskellige fysiske 
yogaøvelser samt meditationer.  
 
Mandag kl. 16.00-17.00
ved fysioterapeut Carina Kromann Holm
                            
Hjertet skal røres                                                 
Medrivende pulstræning med latter og sved – med en 
variation af metoder der tager hensyn til den enkeltes 
forudsætninger. 
 
Mandag kl. 17.30-18.30     
ved fysioterapeut Bente Frandsen

Mindful yoga
Gennem meditation og bevægelse træner du din evne 
til at være nærværende. Holdet er især for dig, der gerne 
vil finde ro i en travl hverdag eller dig, som har smerter 
og ønsker en metode at mestre dem på. 

Onsdag kl. 17.30-18.30
ved fysioterapeut og mindfulnessinstruktør Ludwiga Klit 
Lindegaard 

Pris og praktisk information
Pr. hold kr. 2.250,- inkl. obligatoriesk individuel 
konsultation a cirka 20 min. varighed. 

Holdtræningen bliver altid varetaget af autoriserede 
fysioterapeuter. Træningen foregår på Sano Aarhus, 
Egernvej 5, 8270 Højbjerg.

Har du brug for vejledning til, hvilken holdtræning er 
bedst for dig, er du velkommen til at ringe til os på 
telefon 7879 0040.

Få 10% rabat når du tilmelder dig flere hold
Sæsonen har i alt 18 træningsgange. Tilmelder du dig 
mere end ét hold, får du 10% rabat på de efterfølgende 
hold. Rabatten bliver fratrukket det fulde beløb lige 
efter holdstart.

Sådan tilmelder du dig 
Inden tilmelding opfordrer vi dig til at læse vores 
regler og retningslinjer for holdtræning. Det kan du 
gøre på www.sanocenter.dk/holdaarhus hvor du også 
tilmelder dig og betaler for sæsonens hold. 
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Der er 18 træningsgange i sæsonen - uge 33-50 begge inkl.  


