
HOVBORG FITNESS 
      tilbyder efterår 2018 

 

 

 

 

 

 
 

Crossgym 

Funktionel og intens træning, som vil være tilpasset, så alle kan være med og 

arbejde med opbygning af en god solid grundform. 

Mandage kl. 18 – 19 

Instruktør: Lisbeth. Gerne tilmelding på mail: lisbeth@okogris.dk 

  

Spinning 

Høj puls, konditionstræning og fedtforbrænding! For alle aldre. 

Torsdage kl. 17 – 17.45 

Tirsdage og fredage kl. 5.45 – 6.30   

Instruktører: Edwin og Kristina 

 

Senior Fitness 60+ 

Hold musklerne i form, koordinationen i top, konditionen intakt, balanceevnen 

super, reaktionsevnen hurtig – og ikke mindst bevægeligheden god mange år frem.   

Onsdage kl. 8 – 9  

Instruktører: Karin og Børge. For information kontakt Børge på tlf. 20 32 82 65 

 

YINITA-YOGA  

Som afslutning på arbejdsugen og god start på weekenden, kan du gå til Yinita-

yoga i aktivitetshuset Hovborg. I Yinita-yoga kombineres blid bindevævsyoga, tai-

chi og pilates til rolig afslappende musik. Koreografien vil være rimelig ens alle 

gange, så alle kan være med, også uanset om du er smidig eller stærk.  

Holdet er for dig som primært ønsker mindre stress, mere overskud og energi, og 

som bonus kan være sikker på øget kropsbevidsthed, styrke og smidighed. Hver 

time afsluttes med 10-15 min. meditation.  

Medbring: komfortabelt tøj, tæppe og pude. Yogamåtter kan lånes.  

Fredage i lige uger (start uge 38) kl. 16.30-17.30 

Instruktør: Anita  

 

Fyraftens Crossgym   

Slut arbejdsugen af med funktionel træning, der udfordrer dig med masser af fart 

over feltet og høj intensitet i alle øvelser. 

Fredage i ulige uger (start uge 39) kl. 16.30-17.30 

Instruktør: Magnus 

Priser 

Fitness medlemsskab  

Helårs: 1200 kr. 

Halvårs: 800 kr. 

Kvartal: 500 kr.  

 

 

Deltagelse på ét hold 

250 kr. inkl. 2 prøvegange. 

 

Fri deltagelse på alle hold  

400 kr. 

 

Alle aktiviteter foregår i 

Huset i Hovborg. 

Fitness medlemsskab 

Åbningstider: alle dage kl. 6.00 – 22.00  

Nyt medlemsskab: kontakt en instruktør 

og aftal en instruktørtime. 

Genåbning: betal og kontakt Tore på tlf. 

30 28 63 46 eller Birgitte på tlf. 50 92 96 

85 for aktivering af brik. 

mailto:lisbeth@okogris.dk

