
Aktivitetsbeskrivelse 

Overskrift: MS Boksning 

Type: Træning med erfarne boksetrænere 

Beskrivelse af aktivitet 
 
 

Hele aktiviteten er af 2 timers varighed og indbefatter indledende 
teori, opvarmning, øvelser og efterfølgende afrunding og hyggelig 
snak over en let forplejning. Aktiviteten varetages af to boksetrænere 
med erfaring fra boksetræning i klubregi. 
 
MS Boksning er boksetræning for mennesker med sclerose. Som 
udgangspunkt kan boksningen udføres af alle, men kræver dog 
førlighed i arme. Træningen er tilpasset den enkeltes styrke og 
forudsætninger. MS Boksning er en aktivitet for dig, der har lyst til at 
udfordre og styrke både balance, koncentration og muskler.  
 

Målgruppe 
 
 
 

Foredraget er for mennesker med sclerose i alle aldre og fysisk form. 
Aktiviteten kræver førlighed i armene.  

Kontakt 
 
 
 

Tag kontakt til den lokale bokseklub for at etablere et samarbejde om 
træning for mennesker med sclerose. Samarbejdet kan starte med en 
prøve session for at se, hvor mange der er interesseret og hvordan 
det virker. Kontakt evt. organisationskonsulent for yderligere sparring. 
 

Pris 
 
 
 

Betaling for boksetræner ca. 400 kr. for 2 timer. Det giver med 2 
trænere en trænerudgift på ca. 800 kr. pr. aktivitet. Udgift til trænere 
må ikke overstige 1.000 kr. Der foreslås en egenbetaling på 50 kr. pr. 
deltager til dækning af evt. let forplejning, såsom vand og sandwich 
eller frugt. 
 

Tidsplan 
 
 
 

• To måneder før afholdelse af aktiviteten annonceres denne på 
hjemmeside/Nem Tilmeld, nyhedsbrev og Facebook.  

• Tre uger efter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger) 

             Pressemeddelelse/artikel sendes ligeledes lokal presse.  

• To uger herefter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger). 

• En uge før deadline kort opråb på Facebook og Instagram 
(afhængigt af antal tilmeldinger) 

 

Tekster til: 
Nem Tilmeld/Facebook 
Billeder 
 

Tekst Nem Tilmeld: 
 
MS Boksning 
 



 
 

Har du lyst til at styrke din balance, koncentration og muskler på 
samme tid? Og har du mod på at udfordre dig selv med en ny 
træningsform? Så lover vi dig et energiboost både fysisk og mentalt.  
 
MS Boksning er boksetræning for mennesker med sclerose. Som 
udgangspunkt kan boksningen udføres af alle, men kræver dog 
førlighed i arme. Træningen tilpasses den enkeltes styrke og 
forudsætninger, og vi sørger for, at du træner med udstyr i den rette 
størrelse og vægt. 
 
MS Boksning varer 2 timer. Vi starter med lidt teori og opvarmning. 
Derefter går vi i gang med selve træningen. Her kommer du som 
deltager igennem forskellige serier af øvelser og får trænet at slå på 
en sandsæk. Vi afrunder træningen med en sandwich og tid til 
hyggelig snak. 
 
Tekst til Facebook: 
 
Sclerose og boksetræning? 
 
Har du mod på et energiboost både fysisk og mentalt? Og har du lyst 
til at styrke din balance, koncentration og muskler på samme tid? MS 
Boksning er boksetræning for mennesker med sclerose og er tilpasset 
dig og dine forudsætninger. Vi lover, at det bliver sjovt og svedigt. 
 
MS Boksning foregår (indsæt dato, tid og sted). 
 
Du tilmelder dig her (indsæt link til NemTilmeld) 

Lokalpresse 
 
 

Der udarbejdes pressemeddelelse af kommunikationsafdelingen, som 
kan bruges, hvis lokalafdelingen ønsker omtale i lokalavisen.   

Finansiering 
 
 
 

I henhold til §18 er aktiviteten et arrangement i en frivillig forening for 
medlemmerne med et sygdomsforebyggende og 
sundhedsfremmende formål. Forud for ansøgning om §18 midler til 
aktiviteten skal det undersøges, om foredraget ligger inden for den 
pågældende kommunes prioriteret §18 områder.  
 

 


