
  
Varmvandstræning med Katrine er et hold, hvor vi laver 
let og skånsom gymnastik i vand, med fokus på at få 
brugt forskellige muskler og led.  
Vi træner både med og uden udstyr for at få en varieret 
træning, med mulighed for øget sværhedsgrad.  
Fordelen ved dette hold er, at vi er et mindre antal, så 
der er tid og ro til at lave øvelserne i eget tempo.  
Niveauet svarer til et gymnastikhold hos en 
fysioterapeut, men her er der plads til dig, der ikke er 
så tryg ved vand, men som er villig til at prøve. Her 
lægges vægt på, at alle får gavn af træningen, på trods 
af niveau. Selvom der trænes med fokus, er der også 
altid plads til grin og en god snak om alt mellem 
himmel og jord. 
Du behøver ikke være i god form eller have trænet før, 
bare du har lysten til at bevæge dig.  
Og måske få sidegevinsten af, at der forsvinder et par 
kilo! 

 
Aqua Fitness henvender sig til alle mænd, som ønsker 
at forbedre sin kondition i et effektivt træningsmiljø.  
 
Aqua Fitness er en træningsform med en god energi og 
effektiv styrke- og konditionstræning i vand tilsat god 
musik og højt humør.  
Nogle af øvelserne kræver redskaber, mens andre 
udelukkende involverer kroppen og bruger modstanden 
i vandet som et naturligt træningsredskab. 
Vandmodstanden udfordrer nemlig din styrke og din 
balance, og på den måde får du pulsen op og tonet hele 
kroppen.  
 
 
 
 
 

 
Ultimativ afspænding i varmtvandsbassin.  
Aqua Yoga er effektive udstrækningsøvelser, 
styrkeøvelser, afspænding og åndedræt. Det varme 
vand gør musklerne bløde og åbner mulighed for gode 
og dybe stræk. Vandets opdrift og bevægelser 
udfordrer og stimulerer balancen og de små 
holdningsbærende muskler. Vandet hjælper til 
afspænding og ro og er et godt element at træne 
åndedræt i. 
 
Yogaens effekt på krop og sind: 
Indre ro - forbedre balance, muskelstyrke og smidighed 
- øget koordination og koncentration - forhøjer 
energiniveauet - nedsætter stress og søvnproblemer. 
  
Aqua Yoga er for alle uanset alder og træningsniveau. 
Du behøver ikke kunne svømme eller have nært 
kendskab til yoga for at kunne deltage. Kombinationen 
af vand og yoga er en skånsom træningsform, som vil 
give dig en følelse af frihed og bevægelighed, samt 
blødgøre spændte og belastede områder. 
 
Aqua Yoga kombinerer det varme vands afslappende 
egenskaber med skønne yoga- og åndedrætsøvelser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquamotion for mænd og kvinder. 
Er du gravid eller har du født er dette også den helt 
rigtige motion for dig. 
Er musklerne blevet væk!  
– ta’ til aquamotion - få styr på lår, bagdel og 
mavesæk! 
Motion skal være sjov! Vandets element er eminent til 
at udfordre kroppen på den gode og sjove måde. 
En time, hvor du får masser af motion og pulsen op 
på en energisk måde. Du bliver undervist i teknikker, 
hvor du bruger vandet på den rigtige måde. Dine 
balance- og koordinationsevner bliver udfordret. Du 
får brugt samtlige muskler inkl. lattermusklerne. 
 
Jeg viser øvelserne på land og du udfører øvelserne i 
vand. Jeg giver undervejs tips og tricks til øvelserne, 
så du får mest mulig ud af aquamotion.   
Alt dette krydret med en masse god musik.  
Se det er en aquamotion time med Jette Elmann! 

På disse hold træner vi hele kroppen igennem via 
forskellige øvelser, som styrker din balance, velvære 
og dine muskler. 
Jeg har undervist i vandgymnastik i ca. 20 år og 
udfordrer dig med forskellige øvelser fra gang til 
gang,  
og ved brug af forskellige redskaber. 
Det er nogle meget sociale hold med stort 
sammenhold og nye medlemmer modtages altid med 
et smil og et stort velkommen. 
Har du nogle skavanker, så oplys træneren om dette, 
og der vil blive taget hensyn til dette. 
Du får ikke hovedet under vand, og bliver heller aldrig 
presset til at gøre noget, du ikke lyster. 

AQUAMOTION  
Varighed: 60 minutter 

Alder: 14 år – 100 år  

Mandag 9.30-10.30 A02 

Mandag 10.30-11.30 A01 

Instruktør: Jette Elmann,  

tlf. 22 48 64 17 

AQUA YOGA  
Varighed: 60 minutter 

Alder: 14 år – 100 år  

Mandag 17.00-18.00 JO1 

Instruktør: Tine Asbild, tlf. 31 32 19 83 

VANDGYMNASTIK 
Varighed: 45 minutter 

Alder: 14 år – 100 år  

Tirsdag 18.30-19.15 VG3 

Tirsdag 19.15-20.00 VG2 

Torsdag 17.30-18.15 VG4 

Instruktør: Karin Henriksen,  

tlf. 20 47 02 38 

VARMVANDSTRÆNING 
Varighed: 60 minutter 

Alder: 14 år – 100 år  

Fredag 9.00-10.00 V1V 

Instruktør: Kathrine Hvistendal Hansen, 

tlf. 24 44 79 08 

AQUA FITNESS FOR MÆND 
Varighed: 45 minutter 

Alder: 14 år – 100 år  

Torsdag kl. 18.15–19.00 AF1 

Instruktør: Torben Eisland-Schmidt,  

tlf. 30 49 88 15 


