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Holdtræning januar - juni 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. 15.15-16.15 
Torsdag kl. 16.30-17.30       
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. 15.15-16.15 
ved fysioterapeut Line Kirk Amdisen 

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

Pris og praktisk information
Inden holdstart skal du til en konsultation hos vores 
fysioterapeut. Det gør vi for at sikre kvaliteten af din 
træning. Vi vurderer blandt andet dit funktionsniveau, 
så øvelserne på holdet bliver tilpasset dine behov og 
mål. 

Undersøgelsen er obligatorisk og har en varighed på 
30 min. 

Pris pr. hold kr. 2.595,- inkl. individuel konsultation. 
Sæsonen har i alt 22 træningsgange. 
 
Holdtræningen foregår på Sano Aarhus, Egernvej 5, 
8270 Højbjerg. 

Vi er stolte over at tilbyde moderne træningsfaciliteter i 
trygge rammer, hvor din træning altid ledes af erfarne 
fysioterapeuter. 

Vi skaber et nært fællesskab med fokus på den enkelte 
med max. 8 deltagere på hvert hold.

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

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 22 træningsgange i sæsonen, og vi starter allerede i uge 2. 


