
FORDELE VED 

TRÆNING I VAND: 
• Træner alle muskelgrupper 

• God genoptræning af muskler og led 

• Lav vægtbelastning af muskler og led 

• Træning i vægtløs tilstand 

• Det føles ikke så hårdt at træne i vand, 

selvom man yder langt mere, end hvad 

man ville på land 

• Musklerne styrkes, og konditionen 

forbedres uden man føler sig overanstrengt 

og svedig 

• Skånsomt og effektivt 

• Med mange former for bevægelse får du 

øget styrke og udholdenhed 
 

FORBRÆNDING I TOP: 

Du forbrænder op til tre gange så meget 

energi, som hvis du laver tilsvarende øvelser 

på land. Vandmodstanden og opdriften i 

vandet er hemmeligheden bag denne 

fantastiske effekt.  

 

Vi bruger forskellige redskaber 

så som steps, bentræner, 

aquaorme /slanger, 

håndvægte, handsker, der gør 

undervisningen varieret og 

underholdende. 

 

KOM OG VÆR MED: 

Det bliver både sjovt og effektivt - om det er 

dybt eller ej, det går som en leg! 
 

MERE INFORMATION: 

Kontakt koordinator af AquaMotion: 

Jette Elmann på tlf. 22 48 64 17 

Eller evt. formand for Ringe Svømme-

Klub, Troels Stubager på tlf. 28 11 24 88 
 

PRAKTISK INFO: 

• Alle hold foregår i varmtvandsbassinet 

• Tilmelding foregår på www.rsksvoem.dk 

• Alle hold starter i ugen fra tirsdag 

1.september 

• Alle hold starter med maks. 10 deltagere, 

pga. covid19 

• Du kan deltage uanset alder, køn, 

træningsniveau eller skavanker 

• Du får ikke hovedet under vand og bliver 

heller aldrig presset til at gøre noget, du 

ikke lyster. 

• På alle hold er der fælles kaffebord sidste 

træningsdag i måneden 

 

 

ÅBENT HUS:  
Kom og oplev en lille bid af tilbuddene og mød 

de engagerede instruktører. Tag 

svømmetasken med, kom med i vandet, få en 

snak, lyt, se og få svar på spørgsmål.  

Torsdag 27.august kl.17.00-18.30 

Søndag 13.september kl. 15.30-17.00 

Det er gratis og kræver ingen tilmelding.  

 

GRATIS PÅ PRØVE: 
Hvis du er i tvivl, om et af holdene er noget 

for dig, så er der mulighed for gratis at prøve 

en gang eller to. Send en sms (ellers ring) og 

aftal med instruktøren.  

Der vil i begrænset tilfælde også være 

mulighed for gratis abonnement i en måned 

eller to, støttet af DIF´s og DGI´s 

Foreningspulje. Kontakt gerne Jette Elmann 

omkring denne mulighed. 

 

AQUAMOTION 
 

NY AFDELING 

I RINGE SVØMME-KLUB 

 
AquaMotion 
AquaYoga 
AquaFitness for mænd  

Vandgymnastik 
Varmtvandstræning 
 

http://www.rsksvoem.dk/

