
Kalder alle kvinder! Vi er klar med et fantastisk program til en aktiv 
og sjov aften – kun for kvinder. Tag jeres veninder, kolleger eller 
familiemedlemmer med torsdag d. 20. august, hvor I vil blive forkælet 
med sjove aktiviteter, højt humør og lækker mad. 

Københavns Firma Sport inviterer til

LADIES 
IN ACTION

www.koebenhavnsfirmasport.dk

Søg på: 
København Firma Sport

Torsdag den 20. august 2020 kl. 17.00



www.koebenhavnsfirmasport.dk

Søg på: 
København Firma Sport

Program
17.00:  Alle mødes i Simgolf til 
 velkomstdrink og info
17.30 – 19:55:  Tre aktiviteter á 45 minutter.
20.15:  Spisning, fri bar og 
 spændende oplæg.

Sted
Grøndal Multicenter, 
Hvidkildevej 61, 
2400 København NV

Motion på arbejdspladsen
Aktivitetspauser er nutidens alternativ til rygepau-
ser. Under middagen vil udviklingskonsulent Rikke 
Line Klockars-Jensen fortælle om, hvordan arbejds-
pladser har ændret syn på motion i arbejdstiden 
og fået øget opmærksomhed på, at vi skal passe på 
vores krop for at kunne holde til et langt arbejdsliv. 
Der er gevinster at hente for både individ, arbejds-
plads og samfund. 

Du har også mulighed for at høre om Aktivitets-
ambassadøruddannelsen, der afholdes i samarbej-
de med Dansk Firmaidrætsforbund i uge 39 og 45.

Pris og tilmelding
Pris for hele arrangementet: 100 kr. pr person.
Alle kvinder over 18 er velkomne - kræver ikke 
medlemskab. 

Ønsker du/I at deltage, så send en mail til 
poulerik@koebenhavnsfirmasport.dk med dit navn, 
firma samt hvem du evt. deltager sammen med. 

Spørgsmål kan rettes til Anne Dehn 2279 1304 eller 
Poul-Erik Oppelstrup 20773701.

Vi glæder os meget til en sjov og aktiv aften 
i selskab med jer!

SIMGOLF
Hvis du aldrig har prøvet at spille 
golf, så er chancen her. Her står 
du i tørvejr på en måtte, som lig-
ner grønt græs og prøver under 
kyndig vejledning dine første 
golfslag. Spiller du golf, er der 
måske et par tip at hente fra en af 
vores trænere.

SOMA MOVE®/YOGA
Denne træningsform handler om 
at få en balanceret og stærk krop, 
så man kan bevæge sig uhindret 
uden stive muskler, smerter og 
skader. Der indgår bevægelser fra 
yoga, gymnastik, dans og kamp-
sport. De atletiske og bløde bevæ-
gelser flyder med kraftfuldt ånde-
dræt til inspirerende energifyldt 
musik under kyndig instruktion 
af Helen Bergstøm.

GROOVEDANS
I Groove får du pulsen op på en 
sjov måde, samtidig med at du 
træner din smidighed og kreati-
vitet og arbejder på at udvikle dit 
eget bevægelsesmønster. Du bli-
ver simpelthen bare glad i låget, 
når Mette Oscar Pedersen sørger 
for at skabe en fest på danse-
gulvet med skøn musik og god 
energi. 

MENU
Brødhapser med tunmousseFrikadeller på spyd - kød og veganske

Asiatisk broccolisalat med peanutdressingSprød kålsalat med frugt og nødder
Ostehapser med kiks i bund og frugt på top. 

Dessert: 
Pink cupcake, kaffe og the.


