
TIL MÆND
CrossFit holdene træner funktionelt med intensive 
og alsidige øvelser der giver sved på panden. 
Der fokuseres på at styrke hele kroppen – 
vi udvikler din kondition, udholdenhed og styrke. 
Ingen forudsætninger er nødvendige. 
Alle CrossFit hold træner på Sct. Nicolai Skole.

F01 CrossFit Herre

Med Ernst Nielsen træner tirsdag kl. 20.00-21.30

F02 CrossFit for rigtige mænd – nye og let øvede 

Med Lars Adolph – træner tirsdag kl. 18.30-19.45 

Motionsherrerne træner hele kroppen, så styrke, 
kondition og balancen bliver holdt ved lige, alt dette 
ved funktionel træning. På holdet er socialt samvær 
i højsædet. Træningen afsluttes af med ½ times 
volleyball.  

V02 Motionsherrer 

Med Nina Larsen og Frede Christensen
– træner torsdag kl. 19.00-20.30 på Sdr. Skole

TIL MÆND & KVINDER
F04 CrossFit Mix 

Med Lars Schiønning – træner torsdag kl. 20.00-21.30

Morgenmenneskerne er for morgenfriske seniorer, 
som kan lide at røre sig – her får kroppen alt hvad 
den har brug for – hvilket er vigtigt, når vi er 
kommet op i årene. 

V09 Morgenmenneskerne M/K 

Med Nanna Nørby 
– træner torsdag kl. 9.30-11.00 i Ravnsborghallen 

TIL KVINDER
På holdene EFFEKT, Styrke og Bevæg dig glad 
leveres et komplet program med funktionel 
træning kombineret med balance-, konditions-, 
koordinations- og udholdenhedsøvelser hvor 
vi styrker og former kroppens muskler. 
På holdet Bevæg dig glad trænes der bl.a. 
med elastikker, store bolde, håndvægte etc.

F03 EFFEKT styrketræning 

Med Hanne Nielsen – træner torsdag kl. 18.30-19.45 
på Sct. Nicolai Skole

F06 Styrke

Med Ditte Clausen – træner mandag kl. 17.00-17.55 
på Sct. Nicolai skole

F07 Bevæg dig glad 

Med Helle Storm – træner onsdag kl. 08.30-9.45
 i Køge Bugt Gymnastikcenter

Zumba er festlig motion til skøn musik og højt humør.

F05 Zumba 

Med Ditte Clausen – træner mandag kl. 18.00-18.55 
på Sct. Nicolai Skole

Med Yoga fokuserer vi på velvære, styrke og
smidighed. Merete arbejder med elementer fra 
Hatha, Yin og Restoritativ Yoga. Alle kan deltage 
på klassen, uanset småskavanker og stivhed, og 
uanset om du aldrig har prøvet yoga før.

F10 Yoga 

Med Merete Hansen 
– træner mandag kl. 19.15-20.45 på Køge Gymnasium

Motionsdamerne er et livsbekræftende hold, som 
står for hjerte – hjerne – humør. Det er sund motion 
for kvinder, der gerne vil holde sig i form. Grundig 
træning af kroppens store muskler til glad musik.

V05 Bevæg dig og bevar dig

med Rita Christoffersen og Inge Nielsen 
– træner onsdag kl. 10.00-11.00 i Ravnsborghallen

TIL HELE FAMILIEN
GymFamily er et tilbud, hvor voksne og børn 
træner SAMMEN. I behøver ikke tænke på logistik 
og planlægning, her tager man afsted sammen, 
og har det sjovt sammen i en time.
GymFamily er træning for alle uanset alder. 
Vi lægger dog niveauet efter, at børnene er 7 år 
eller mere, men er man yngre kan barnet godt 
være med, og så kan mor, far, moster, onkel eller 
en anden hjælpe. Det eneste vi forventer af jer er, 
at alle deltager ved træningen. 
Der er ikke plads eller tid til at sidde og kigge på.

F08 GymFamily 

Med Lars Schiønning, Eva Ørum Jensen og 
Anne Fabricius 
– træner søndag kl. 10.00-11.00 på Sct. Nicolai Skole

HENSYNTAGENDE 
TRÆNING
– et skånsomt motionstilbud
Har du lige afsluttet et genoptræningsforløb eller 
har du bare behov for hensyntagende træning, så 
er dette holdet for dig. Vi kommer hele kroppen 
igennem og træner styrke, kondition og balance. 
Vi er max. 15 deltagere, og vi afslutter altid 
træningen med en kop kaffe.

V03 Hensyntagende træning

med Rita Christoffersen og Lene Rasksen 
– træner onsdag kl. 11.30-12.30 
i Køge Bugt Gymnastikcenter.

Er dit nytårsforsæt også 
at dyrke mere motion?

Er det lang tid siden du har trænet? Har du nogle gange ondt i ryggen, 
i knæene, eller andre steder?Bliver du let forpustet? Og ønsker du at gøre noget ved det? 
Gymnastikforeningen Køge Bugt står klar til at invitere dig med ind i vores uforpligtende 

og hyggelige træningsmiljø – her bliver du savnet, hvis du ikke kommer!

Er det lang tid siden du har trænet? Har du nogle gange ondt i ryggen, 

Se det samlede 
program og priser på 

www.koegebugt.dk

Tilmelding 
er åben!

Yderligere information samt tilmelding 
kan ske på foreningens hjemmeside 

www.koegebugt.dk

Følg os på 
facebook.com/

koegebugt

Har du spørgsmål eller 
problemer med tilmeldingen
kan du kontakte vores kontor på 
mail admin@koegebugt.dk 
eller på tlf. 4075 4143

NYT!


