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Træning i varmtvandsbassin
Ved at træne i vand styrker du din 
balance, udholdenhed og kropshold-
ning, og du forebygger og mindsker 
smerter på en skånsom måde.

Mandag kl. 7.30-8.15 (Hold 1) 
Mandag kl. 8.15-9.00 (Hold 2) 
Mandag kl. 9.30-10.15 (Hold 3) 
Mandag kl. 10.15-11.00 (Hold 4) 

Tirsdag kl. 7.30-8.15 (Hold 5) 
Tirsdag kl. 8.15-9.00 (Hold 6) 
Tirsdag kl. 9.30-10.15 (Hold 7) 
Tirsdag kl. 10.15-11.00 (Hold 8) 

Onsdag kl. 9.30-10.15 (Hold 9)
Onsdag kl. 10.15-11.00 (Hold 10)
Onsdag kl. 18.00-18.45 (Hold 11) 

Torsdag kl. 7.30-8.15 (Hold 12) 
Torsdag kl. 8.15-9.00 (Hold 13) 
Torsdag kl. 14.00-14.45 (Hold 14)
Torsdag kl. 18.00-18.45 (Hold 15) 

Fredag kl. 7.30-8.15 (Hold 16) 

Holdtræning med fysioterapeut 
(Træningssal)
På holdet er der fælles opvarmning, 
og vi arbejder i alle øvelser med 
fokus på koordinering/styring af 
bevægelserne, hvad enten det er 
balanceøvelser eller styrkeøvelser.

Mandag kl. 16.00-17.00 (Hold 17) 
Tirsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 18)
Torsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 19) 

Ryghold
Du vil kunne træne varieret og i 
forskellig udgangsstillinger. Formålet 
er at opnå bedre bevægelighed og 
styrke i kroppen, således at du har 
mere overskud og energi til hverd-
agen.

Onsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 20) 

Holdtræning Morbus Bechterew
Vi laver mobiliserende øvelser for 
ryg, hofter og skuldre. 
Desuden styrketræner vi især ryg, 
mave og ben og har også fokus på 
elementer af balance- og kondition-
stræning. I sommerhalvåret træner vi 
ofte udendørs.

Torsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 21) 

        
       Pris & Tilmelding 
       Pr. hold i hele sæsonen 
       16 gange kr. 1.760,-
 
        Tilmelding og betaling på 
        www.sanocenter.dk/mid

Efterårssæsonen ligger i uge 36-51, begge inkl. 

Er du ny deltager på holdtræning, skal du undersøges af vores fysioterapeut, inden du begynder på vores hold. 
Undersøgelsen har en varighed a 45 min og koster kr. 475,-. Derefter tilbyder vi en årlig vurdering af Sanos behandler, 
hvor undersøgelsen har en varighed a 30 min og koster kr. 340,-. Bestil tid på telefon 7879 0053 mellem kl. 8.00-12.00.

Er du medlem af Sygeforsikringen ‘danmark’, kan du få tilskud til undersøgelse, behandling og holdtræning hos 
fysioterapeuter. Sygeforsikringen ‘danmark’ kræver en årlig vurdering ved en af Sanos fysioterapeuter. Undersøgelsen 
har en varighed a 30 min og koster kr. 340,-. 

Når sæsonen er afsluttet, fremsendes kvittering til brug for refusion fra Sygeforsikringen ‘danmark’. Denne kvittering 
skal du selv sende ind til Sygeforsikring ‘danmark’.


