April 2022

HOLDOVERSIGT AUGUST-DECEMBER 2022

Forårssæsonen ligger i uge 33-50, begge inkl.
TRÆNING I VARMTVANDSBASSIN
Træningen i Sanos varmtvandsbassin er en
hensynstagende og skånsom træningsform.
Bassintræningen består af varieret træning, som
udfordrer både styrke, balance og udholdenhed.
Træningen foregår på hold, hvor vores fysioterapeuter kan lave individuelle justeringer i forhold til dine
udfordringer.
Mandag kl. 8.15-9.00 (Hold 2)
Mandag kl. 9.30-10.15 (Hold 3)
Tirsdag kl. 7.30-8.15 (Hold 5)
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. 18.00-18.45 (Hold 11)
Onsdag kl. 18.45 - 19.30 (hold 22)
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)
PRISER PÅ TRÆNING FORÅR 2022*
18 træningsgange kr. 2.250,TILMELDING OG BETALING PÅ
www.sanocenter.dk/mid

ER DU NY PÅ VORES HOLD?
Er du ny deltager på holdtræning, skal du til en
indledende konsultation hos en af vores
fysioterapeuter, inden du begynder på vores hold.
Ved konsultationen vil fysioterapeuten gennem samtale og undersøgelse vurdere, hvilken træning der
er relevant for dig. Heri ligger også en vurdering af
dit funktionsniveau, så øvelserne kan tilpasses dine
behov og eventuelle mål.
Undersøgelsen har en varighed a 45 min og koster
kr. 490,-.
Bestil tid på telefon 7879 0053 mellem kl. 8.00-12.00.
ER DU MEDLEM AF SYGEFORSIKRING “DANMARK”?
Som medlem af Sygeforsikring “danmark” kan du
muligvis få tilskud til holdtræning. Den individuelle
konsultation hvert halve år er gældende som
’danmark’-vurdering og er inkluderet i prisen for
holdtræningen.
Når sæsonen er afsluttet, fremsendes kvittering til
brug for refusion fra Sygeforsikring “danmark”.
Kvitteringen skal du selv sende ind til Sygeforsikring
“danmark”.
HOLD I TRÆNINGSSAL
Læs om hold i træningssalen på den anden side

* Prisen er inkl. en halvårlig konsultation hos en af Sanos fysioterapeuter. Konsultationen er obligatorisk og har
en varighed på 20 min.

HOLDTRÆNING
– til dig der har lidt erfaring med at træne
Træningssal
Træningssessionerne på holdet bygger på social
og fælles træning, som bliver tilpasset dit niveau.
Træningen kan fx bestå af forskellige øvelser, som
træner forskellige kropsområder.
Vi kombinerer forskellige træningsformer, og når
årstiden og vejret tillader det, kan vi finde på at gå
udendørs.
Mandag kl. 16.00-17.00 (Hold 17)
Torsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 19)
HENSYNSTAGENDE HOLDTRÆNING
– til dig der gerne vil i gang med fysisk træning
Træningssal
Træningssessionerne på holdet bygger på social og
fælles træning, som bliver tilpasset dit niveau.
Træningen kan fx bestå af forskellige øvelser, som
kan udføres på lige det niveau, der udfordrer netop
dig. Formålet er langsomt at bygge dig op til at kunne
klare mere. Vi kombinerer forskellige træningsformer.
Når årstiden og vejret tillader det, kan vi finde på at
gå udendørs.
Tirsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 18)
RYGTRÆNING
Træningssal
Træningssessionerne på rygholdet er varierede, og
du vil opleve mange forskellige øvelser. Vi arbejder
i forskellige udgangsstillinger, fx vil noget foregå på
gulvet og andet på den store bold. Træningen er altid
individuelt tilpasset, og vores fysioterapeuter justerer
løbende i forhold til dine behov. Formålet er at vedligeholde eller forbedre det, du kan klare i hverdagen.
Onsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 20)

FOKUSERET TRÆNING TIL MORBUS BECHTEREW
Træningssal
Træningssessionerne på Bechterew-holdet er varierede, og du vil opleve mange forskellige øvelser. Vi
arbejder i forskellige udgangsstillinger, fx vil noget
foregå på gulvet og andet på den store bold.
Træningen er altid individuelt tilpasset, og vores fysioterapeuter justerer løbende i forhold til dine behov.
Formålet er at forbedre det, du kan klare i hverdagen
og at give dig redskaber til at træne sikkert i fremtiden med Morbus Bechterew.
Torsdag kl. 16.00-17.00 (Hold 21)
PRISER PÅ TRÆNING FORÅR 2022*
18 træningsgange kr. 2.250,TILMELDING OG BETALING PÅ
www.sanocenter.dk/mid

ER DU NY PÅ VORES HOLD?
Er du ny deltager på holdtræning, skal du til en
indledende konsultation hos en af vores
fysioterapeuter, inden du begynder på vores hold.
Ved konsultationen vil fysioterapeuten gennem samtale og undersøgelse vurdere, hvilken træning der
er relevant for dig. Heri ligger også en vurdering af
dit funktionsniveau, så øvelserne kan tilpasses dine
behov og eventuelle mål.
Undersøgelsen har en varighed a 45 min og koster
kr. 490,-.
Bestil tid på telefon 7879 0053 mellem kl. 8.00-12.00.
ER DU MEDLEM AF SYGEFORSIKRING “DANMARK”?
Læs om tilskud på den anden side

* Prisen er inkl. en halvårlig konsultation hos en af Sanos fysioterapeuter. Konsultationen er obligatorisk og har
en varighed på 20 min.

