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–  Du er 
inviteret

Gør træning til en leg 
– der hjælper dig

ÅRETS	TEMA



Camp Træning er en weekend for ALLE, hvor vi vil 
tilbyde dig aktiviteter for både krop og sind. 
  En weekend med træning for øje, men ikke 
nødvendigvis den træning, du normalvis selv ville 
vælge. 
  Vi ryster deltagerne sammen fredag 
aften med en omgang dans. Om lørdagen vil vi 
introducere dig for morgengymnastik, mobili-
tetstræning, yoga, Jumping Fitness, Powerwalk/
Drive, TRE ® Øvelser, Yourboots recovery, COOL 
boots, Outdoor Træning, samt krydre det hele 
med et spændende foredrag, der sætter fokus 
på kost og træning. Lørdag aften byder vi op til 
quizzen ”Tip 13 rigtige” – den kan du godt glæde 
dig til. Søndag runder vi weekenden af med en 
fantastisk vejrtrækningsworkshop, som bringer 
os godt hjem igen.
  Vi har i samlet et hold af rigtig dygtige under-
visere og top professionelle foredragsholdere, så 
vi kan levere en totaloplevelse, hvor du både får 
styrket det mentale, men også det fysiske på en 
sjov og livsbekræftende måde. 
  Camp Træning er for dig, der ønsker inspirati-
on indenfor andre sportslige aktiviteter, end dem 

Camp Træning 2019
du måske normalt kaster dig ud i. Det er for dig, 
som godt kan lide at træne og derfor har skruet 
dit mind-set ind på at weekenden står i netop det 
tegn.  Vi giver dig en weekend med ny inspiration, 
som netop kan blive startskuddet til din motivati-
on og fremadrettede lyst til bevægelse.
  Du har muligheden for, allerede hjemmefra 
ved tilmelding, at ønske mellem de givne aktivi-
teter i tre forskellige niveauer: 1 – let, 2 – mellem 
og 3 – svær. Uanset hvilken aktivitet du ender 
med at vælge eller komme på, så sørger de dyg-
tige instruktører for at alle kan være med. 
  Vi glæder os til at se dig – så vel mødt til en 
fantastisk weekend i den anderledes trænings 
tegn!

Sportsglade og livsbekræftende hilsner 

Maria – praktisk gris, forplejningsansvarlig og fotograf 

Marianne – budgetansvarlig og tovholder for  
fredags- og lørdagsunderholdningen

Irene – Powerwalker, samt sponsor- og aktøransvarlig

Franciska – programansvarlig, pauseklovn og planlægger.

5	Dronningens	Ferieby	
	 24.-26.	maj	2019



Pris
550 kr. per person, som inkluderer 5x måltider, 2x over-
natninger, linnedpakke, foredrag og workshops.

Indkvartering
I skal overnatte i hyggelige huse, hvor I skal bo sammen 4 
personer – det er muligt at ønske sovekammerater. Hvert 
hus, har et fuldt udstyret køkken i kombination med 
opholdsstue, entre med vaskemaskine og tørretumbler 
og to badeværelser. Husene er udstyret med TV og WiFi 
samt brændeovn og en lille terrasse.

Læs mere om husene her:
www.dronningensferieby.dk/ferieophold/feriehusene

Måltider
Med i din pris er inkluderet aftensmad fredag, morgen-
mad, frokost og middag lørdag samt morgenmad søn-
dag. Det er muligt at købe drikkevarer (sodavand, øl og 
vin) i løbet af weekenden til fornuftige priser og det kan 
anbefales at tage te/kaffe/frugt/kage med til forbrug i 
egne huse.

Linnedpakke
Som noget nyt er der inkluderet en linnedpakke i del-
tagerprisen. En linnedpakke består af sengelinned og 2 
håndklæder.
  Du behøver derfor IKKE selv at medbringe linned.  
Et par ekstra håndklæder i forbindelse med weekendens 
træning kan dog være en fordel.

Transport
Efter tilmeldingsfristen udsender vi en deltageroversigt. 
Så håber vi, at I sammen på kryds og tværs kan koordi-
nere fælles transport. Hvis du kommer med offentligt 
transport, går der en bus fra Grenå station, som ligger ca. 
4 km fra Dronningens Ferieby.

Tilmelding	og	betaling
Der er 50 pladser til Camp Træning. Du kan senest 
tilmelde dig den 1. maj 2019, men vi anbefaler, at du 
tilmelder dig hurtigst muligt pga. stor interesse. Først til 
mølle princippet gælder ved tilmelding!
Tilmeld dig på:
https://sclerose.nemtilmeld.dk/145/

Spørgsmål	og	svar
Har du spørgsmål til CAMP Træning, så skriv gerne en 
e-mail til: cly@scleroseforeningen.dk 

Fredag den 24. til søndag den 26. maj 2019
Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå · www.dronningensferieby.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER



“Ryst dig glad” med TRE ® Øvelser.
  Metoden der kan lette hverdagens ople-
velser af spændinger, angst, vrede og livets 
traumer.

  Metoden TRE ® (Trauma Release Exercies) 
består af 7 øvelser, som fremkalder kroppens 
naturlige rystelser. Herved gives slip på 
muskelspændinger – også de dybe! – Og du vil 

føle dig befriet og lettet hver gang, du bruger 
metoden.

5	TRE	®	Øvelser v/Anette Brink

Præsentation af aktørerne, du kommer til at møde
AKTIVITETER

Morgengymnastik på stranden er en god 
kombination mellem vækning af kroppen 
med lange dybe stræk, tai-chi inspireret, 
efterfulgt at en vekslen mellem styrketræ-

ning og pulstræning. Alt sammen krydret 
med god musik hvor jeg lover der er syng-med 
garanti. Konceptet stammer fra stranden i 
Søndervig hvor jeg de sidste 3 år har undervist 

lokale og turister fra ind-og udland i de 4 uger 
i højsæsonen. Det er en skøn start på dagen. 
Alene sidste år var i alt 1100 mennesker med 
gennem de 4 uger.

5	Morgengymnastik v/Berit Simonsen

Et vejrtrækningsprogram sammensat og 
udviklet af Stig Pryds. Kom og oplev lunge -og 
kredsløbstræning på en helt ny måde.  
  Programmet giver mere energi, mindre 

stress, smertelindring, bedre søvn, indre ro og 
balance som aldrig før.
  Kredsløbstræning alle kan være med 
til. Øvelserne foregår siddende, på gulv eller 

stol og vi slutter allesammen liggende på 
underlag, på gulvet.
  Medbring: Liggeunderlag og et tæppe. 
Evt. pude, samt behageligt, afslappende tøj.

5	Træk	vejret	med	Stig	Pryds 2 timers workshop

Har du lyst til at vide mere om mobilitets-
træning? Og at få redskaber til, hvordan man 
forbedre styrke og mobilitet? Så er mobi-
litetstræning helt sikkert noget for dig. På 
holdet får du en gennemgang af vigtigheden 

af at anvende mobilitetstræning, og du prøver 
flere forskellige mobilitetsøvelser, som du 
kan tage med dig til bage til din egen verden 
og bruge til at træne din mobilitet og styrke. 
De fleste øvelser er på gulv (liggende) eller 

stående. Alle kan deltage. Vi vil starte stille 
og roligt op og senere på timen øge tempo og 
give den power til sidst, så der kan være en 
mulighed for at få sved på panden.

5	Mobilitetstræning v/Jannie – niveau 1-2



AKTIVITETER

Præsentation af aktørerne, du kommer til at møde

Tillader vejret det indtager vi området om-
kring Dronningens Ferieby.
  15 min opvarmning og instruktion 
efterfulgt af 45 min udfordrende, effektivt 
og sjov træning træning for hele kroppen. 
Du veksler ml. forskellige stationer med løb, 
leg og styrke træning. Du bruger din egen 
kropsvægt eller træningsredskaber som f.eks. 

kettlebells, sandsække og bolde. Energien, 
stemningen og træningen i det fri er yderst 
motiverende for din indsats. Træningen er for 
alle uanset styrke og kondition. Træningen til-
passes dit niveau og du får alternative øvelser, 
hvis du er udfordret i de valgte. Pauser efter 
behov er naturligvis tilladte. Vi ses!

Lotte Oldrup Rasmussen, ejer af svedD  
– dit personlige træningsstudie.
Fysioterapeut, Personlig Træner,  
VaneCoach & OverspiningsCoach.

5	Outdoor	træning v/Lotte fra SvedD

Jumping Fitness® er Cardio træning. Det 
hele forgår på små trampoliner med et styr, 
som kan indstilles til den individuelle person. 
Jumping fitness® er en rigtig sjov og effektiv 
form for motion, hvor man bevæger sig til 
musik. Udover Cardio træning hører som 

regel også et par minutters styrketræning og 
til sidst slutter vi af med udstrækning af hele 
kroppen.
  Der er fire instruktører Amanda, Sarah, 
Melanie og Amalie, som alle – hver især – har 
hold i Voldum nær Århus. 

  Jumping Fitness® er godt for folk med 
sclerose – især hvis man ikke kan løbe og der-
med opnå de stød igennem kroppen, som løb 
giver. Stødene sikrer en tættere knoglemasse 
og hop sikrer en stærk bækkenbund for både 
mænd og kvinder.

5	Jumpingfitness – Voldum v/Amalie og Simone

Sundhed er når kroppen får det antal kalorier 
den har brug for.
  Lad mig slå det fast én gang for alle:
  Sukker feder ikke. Kager feder ikke. Pasta 
feder ikke. Chokolade feder ikke.  Der findes 
ikke særligt fedende fødevarer.

  Det er dine MADVANER som feder!
  Din (uhensigtsmæssige) adfærd med mad 
er blevet en vane og resulterer i, at du spiser 
flere kalorier end din krop forbrænder (og som 
er sundt for dig).
  Modsat forbud og restriktioner giver 

foredraget dig redskaber til at bryde dine 
madvaner og spise fleksibelt i en hverdag 
der konstant frister med mad. Uanset om du 
ønsker at fastholde din vægt eller ønsker et 
vægttab.

5	Madvarer	feder	ikke.	Det	gør	dine	madvaner!	 Foredrag om kost til træning v/Lotte fra SvedD



AKTIVITETER

Præsentation af aktørerne, du kommer til at møde

Nyd en rask powerwalk eller -drive (hvis du 
sidder i stol) sammen med Irene i de skønne 
omgivelser ved Dronningens Ferieby – der er 

mulighed for at snixsnakke undervejs, hvis luf-
ten er til det. Og der er mulighed for, at lade 
den friske luft fornye din energi og klargøre 

dig til resten af en spændende træningsdag.
5	POWERWALK/DRIVE v/Irene

Den gode stemning er vigtig for en vellykket 
Camp Træning og derfor vil vi fredag aften 
have fokus på at blive rystet sammen med et 

smil på læben. Hvad vi helt præcis skal, lader 
vi være en overraskelse, men vi kan afsløre, at 
det står i dansens tegn. 

5	Vi	rystes	sammen	i	dansens	tegn

Jeg hedder Christian Helbo, og jeg har 
sclerose. Jeg har gennemgået et 60-timers 
yogakursus hos DGI. Derefter har jeg været 
yogainstruktør 2-3 gange om ugen i ca. 5 år. 

  Yoga består af yogastillinger, meditation 
og spiritualitet. Yoga er godt for hele kroppen. 
I løbet af en yogatime styrker og strækker 
vi kroppen. Vi arbejder med åndedrættet og 

beroliger kroppen. Efter endt time føler man 
sig, som oftest, meget bedre tilpas.

5	Yoga v/Christian Helbo – niveau 2-3

Yourboots har en kølende effekt, som kan 
afhjælpe tunge og trætte ben, forbedre resti-

tutionen og afhjælpe spasmer og 
smerter.

  Kulden nedkøler vævet 
og muskulatur, så væv og 
blodkar trækkes hurtige-

re sammen (typisk efter sport) så blandt andet 
væskeophobninger i vævet mindskes eller 
udebliver. Herudover skal kroppen ikke bruge 
sin energi på den proces, men kan gå direkte 
i gang med restitution og genopbygning. Vi 
kender nedkøling fra skadesbehandling, men 
også fra professionelle atleters restitution. 

Kombinationen YourBoots og køling, drejer 
sig om at slå to fluer med et smæk! Dels går 
nedkølingen hurtigere under kompression, 
og dels får man lavet vævskompression 
samtidigt. Yourboots kan afprøves i pauserne 
og kræver kun masser af vand.

5	Yourboots



Fredag	den	24.	maj

Kl. 15.00-17.00 Indkvartering. Henvend dig  
i receptionen ved ankomst 
Receptionen kan også kontaktes  
på tlf. 87 58 36 50

Kl. 17.30-18.00 Velkomstsamling i den store sal

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 19.30-21.30  Vi rystes sammen i dansens tegn

Kl. 21.30 - Tak for i aften – vi ses i morgen

Lørdag	den	25.	maj

Kl. 08.00-9.00 Aktivitet 1 
Morgengymnastik på stranden v/Berit 
eller Powerwalking/Driving v/Irene

Kl. 09.00 Morgenmad i fælleshuset

Kl. 10.00-11.30 Aktivitet 2 – Vælg mellem:
 Mobilitetstræning v/Janni – niveau 1-2
 Yoga v/Christian – niveau 2-3 
 Jumping Fitness – niveau 3

Kl. 11.30-14.00  Frokost og pause/hvile – evt yourboots 

Kl. 14.00-15.30  Foredrag om kost  
v/fysioterpeut Lotte fra SvedD  

 (med indlagt kaffepause  
og evt. yourboots)

Kl. 15.30-17.00 Aktivitet 3 – Vælg mellem:
 TRE ® Øvelser v/Anette Brink - niveau 1
 Outdoor Træning v/Lotte fra SvedD – 

niveau 2 og 3

Kl. 17.00-18.00 Pause og omklædning – evt. Yourboots

Kl. 18.00-20.00 Aftensmad

Kl. 20.00-21.30 Tip 13 rigtige – kaffe, sødt  
og evt. Yourboots

Kl. 21.30 Vi ses i morgen – sov godt

Søndag	den	26.	maj

Kl. 07.00 Løbe-/gåtur eller dyp på stranden 
 v/Irene – Franciska – Marianne - Maria

Kl. 08.00 Morgenmad i fælleshuset

Kl. 09.00-10.30 Vejrtrækningsworkshop v/Stig Pryds 

Kl. 11.00  Tjek ud af husene og farvel og tak for i år.

PROGRAM

Program for Camp Træning
24.-26.maj 2019 · Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå

OBS: Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i programmet.


