
  

Vi rykker sammen 

 

Vi rykker igen 
Vi tilbyder 3 forskellige hold i efteråret 2019 
 

 
 
 
 

Hvornår og hvor 

 

VRS 0 starter torsdag den 5. 
sept. Kl.18.30 til 20.00 
 

VRS 1 og 2 starter torsdag den 
3. okt. Kl.18.30 til 20.00. Første 
gang vi mødes, og når der er 
både kostråd og vejning, slutter 
vi først kl.20.30 

 
Vi træner I Bogø Idrætsforenings 
klubhus og i Bogø Fitness Klubs 
lokaler. Vi giver nærmere 
besked på Facebook.  

 
 
 
Vi tror på, at det er 
nemmere og mere 
motiverende at op-
nå gode og vedvar-
ende resultater, når 
vi gør det i fælles-
skab. Vi mødes der-
for fysisk en gang 
om ugen, og derud-
over vedligeholder 
vi kontakten på 
facebook. 

Vi rykker sammen 0     
Til dig, der ønsker at få nye kropsvaner og bliv klar til at træne styrke 
og kondition. Forløbet består af 4 x fællestræning i september.  
 
Vi rykker sammen 1    
Til dig, der ønsker kostråd, styrketræning og biking.  Holdet er for 
begyndere og øvede.  Forløbet  består af 12 x fællestræning med start 
i oktober.  
 
Vi rykker sammen 2   
Til dig, som tidligere har deltaget i Vi rykker sammen (Eller bare har et 
godt kendskab til  brug af kettlebells ) og er klar  til nye udfordringer. 
Forløbet består af 12 x fællestræning med start i oktober.  
 
Vi kan max have 10 deltagere på hvert hold. Først til mølle. 
 

 
Tilmelding 
Tilmelding er nødvendig og foregår til Nina Sønder-
skov Suensen på Messenger eller sms tlf.: 25376755, 
Vi har brug for jeres FaceBooknavn, herefter vil I blive 
tilkoblet vores side og modtage mere info, inspiration 
mm her.  
Tidligere deltagere skal også melde sig til, da vi kun vil 
have aktive brugere på vores FaceBookside. 
 

Efterår 2019 

 

  

FÆLLESSKAB 

Læs mere om de enkelte hold på næste side …… 



Vi rykker sammen 0. Vælg din krop til 
ttiltiltiltil 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

træningsprogram, som I selv skal arbejde videre 
med resten af ugen. I får kostråd og hjælp til at 
indføre nye vaner. Øvelserne er meget blide. Vi 
bruger ikke tunge vægte og arbejder ikke med høj 
puls, men du kan på dette hold forberede din krop 
på at arbejde både med styrketræning og 
konditionstræning.  
 

Hvornår og hvor meget: 
Vi mødes hver torsdag i 4 uger. Så er du klædt på til 
selv at arbejde videre med programmet. Vi foreslår, 
at du følger programmet systematisk i 12 uger. 
 
Og hvad så: 
Når du ikke længere føler, at din krop er i 
underskud, kan du begynde på styrketræning 
og/eller konditionstræning. Hvis du føler dig klar 
allerede efter 4 uger, kan du starte på Vi rykker 
sammen 1. Du kan også få lavet et individuelt 
træningsprogram i Fitnessklubben, som du selv kan 
arbejde med, når du har tid og lyst.  Du kan også 
starte på hold 1 eller 2 og sideløbende selv arbejde 
videre med resten af programmet. 
 

 

Kender du det?  
Du tænker: Nu skal det være, nu skal jeg være i 
form, nu skal jeg tabe mig, nu gi’r jeg den gas, nu 
skal jeg tælle kalorier, nu skal jeg træne røven ud 
af bukserne og 3 uger senere er du mere træt end 
nogensinde før, du har smerter, du har taget på, 
træningen keder dig, du mister din lyst til at træne, 
du giver op og du gider ikke din krop. Det er så 
opreklameret at bruge tid på sin krop, der er så 
meget andet i livet, der er langt vigtigere.  
 
Så læs videre: 
Problemet er bare, at du ikke kan forlade din krop. 
Det gode er, at du kan blive gode venner med din 
krop igen. Og det kan du få hjælp til på dette hold.  
Holdet er for dig, der ikke kan få din træning til at 
virke og som ønsker at føle sig mere veltilpas og 
kropsglad.  
 Vi kan ikke fixe din krop, men vi kan inspirere dig 
til stille og roligt at implementere små ændringer 
og nye vaner, din krop vil sætte pris på.   
Vi vil både arbejde med fysiske og mentale øvelser. 
Til fællestræningen vil I blive præsenteret for et 

 

 

 
 
 
 

Vi er Nina, Alis og Lars. Nina tager sig af kondi og kost. Nina er altid glad. Alis tager sig af 
styrketræning og kropsbevidsthed og Lars står for at banke teorien på plads samt 
specialundervisning.    
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   Kost og teori i Klublokalet 

 
 

Vi rykker sammen 1 og 2.  
12 ugers træningsprogram med styrke, kondi, kost 
og fællesskab 
 
Kondi: Et individuelt bikingprogram, hvor intensitet og 
sværhedsgrad øges langsomt. Vi rør os i fællesskab til god og 
motiverende musik. 
 
Styrke: Vi arbejder primært med kettlebells, men der er også 
mulighed for at arbejde med individuelle træningsprogrammer i 
fitnesscenteret med fokus på styrke.  
 
Hold 1:  På hold 1 er styrketræningen inddelt  i 3 ryk: 1. 
Kalibrering og langsom tilvænning til belastning af musklerne. 2. 
Kettlebelltræning og 3. kettlebeltræning samt mulighed for at få 
lavet  individuelle træningsprogrammer i maskinerne med fokus 
på styrke.  
 
Hold 2: På hold 2 er styrketræningen også inddelt i 3 ryk: 1. 

kropskontrol og koordination af basale bevægemønstre  4 x 15 

minutter om ugen. 2. Fokus på styrke 5x 12 min. om ugen og 3. 

intensiv træning med tungere vægte 6 x 10 minutter om ugen. På 

kan altid få lavet et individuelt program i Fitnescenteret, som du 

kan supplere din træning med.  

 

Kost: Vi arbejder med et struktureret og anvendeligt 

kostprogram, der gør det lettere at opnå en sund livsstil i små ryk 

Der er mulighed for bodyscanningen en gang om ugen. Dvs. at du 

kan holde øje med udviklingen af din vægt og forholdet mellem 

fedt og muskler samt bodyage/kropsalder.  

 

 

For hvem 

Hold 1: Hvis du er i form, 

træner regelmæssigt og er 

tilfreds med din vægt, er du 

velkommen til at deltage for 

fællesskabet skyld, men 

træningen er i langt højere 

grad til dig, der ikke er i 

form, ikke træner 

regelmæssigt og/eller ikke 

er tilfreds med din vægt. Du 

kan godt deltage på dette 

hold, selvom du har 

tidligere har deltaget på 

holdet.  

Hold 2: Hold 2 er for dig 
som tidligere har deltaget i 
Vi rykker sammen og er klar 
til nye udfordringer. Du vil 
opleve både kendte og nye 
øvelser. Du kan godt deltage 
på dette hold uden tidligere 
at have deltaget på et VRS 
hold, hvis du har en 
grundlæggende kendskab 
kettlebelteknik.  

 

. 

Alle er 
velkomne 
uanset køn, 
seksualitet og 
form 



 
 

Hvad koster det? 
 

 
 
 
 
 
Overskriften til bagsideteksten 

 

 

 

 

 

Vi rykker sammen er et gratis tilbud til medlemmer i Bogø 
Fitnessklub. Dvs. du kan kun deltage, hvis du har et medlemskab i 
Bogø Fitnessklub.  

 

Indmeldelse (køb af nyt kort)  

100 kr. Adgangskort 

 

Voksen – OVER 18 ÅR  

1.200 kr. 12 måneder 

   900 kr.  6 måneder 

   600 kr.  3 måneder 

 

Unge – UNDER 18 ÅR  

800 kr. 12 måneder 

500 kr.  6 måneder 

 

 

1. Kontingent indbetales på reg.nr. 1551-10960363. 

 

2. Indmeldelsesblanket udfyldes og sendes til 

susanne@schrodernet.dk eller ligges i postkassen hos 

Susanne på Jørgensmindevej 7. 

 

3. Adgangskortet udleveres af Susanne, som kan 

kontaktes på 20556969 (efter kl. 16 i hverdagen 

ellers hele dagen på fridage)  

 

 

 

Et medlemskab af Bogø Fitness Klub giver dig mulighed for 
følgende: 

• Benyttelse af dejligt træningscenter som er åbent 24/7 

• Biking flere gange om ugen 

• Cirkeltræning onsdag formiddag 

• Vi rykker sammen  

 

Bogø Fitness Klub 

Bogø Fitness Klub er en 
forening og alle 
instruktører arbejder 
frivilligt i klubben uden 
løn. 
 
Alle instruktører har 
fitnesskursus fra DGI, 
bikingkursus og/eller en 
udannelse inden for 
bevægelse. 
 
 

mailto:susanne@schrodernet.dk

