
 
Endnu mere energi – med Birgitte Nymann  ' 

Aktivitetsplan for  
ENDNU MERE ENERGI d. 8.-15. nov. 2019 

Ugeevent med Birgitte Nymann, CLUB LA SANTA, Lanzarote 

Fredag 08. nov. ANKOMSTDAGEN    

Tid Aktivitet   Mødested 
KL.16.00-16.45 Løsn op efter rejsen med en ”let” omgang træning Laguna 

KL.17.00 – 17.45 Rundvisning på Club La Santa. Det her er primært 
relevant for dig, der er på Club La Santa første gang.  

Sportsbooking 

Kl.19.30 Officiel velkomst med gennemgang af ugens program, 
præsentation af hinanden til hinanden, tilmelding til 
ugens events og andre herligheder 

Konference 

 

 

 
 
 
Søndag 10. nov 

    

Tid Aktivitet   Mødested 
KL.08.30 Gåtur om lagunen eller Løbeskole for 

begyndere/utrænede 
Sportsbooking 

KL.09.30 – 10.30 Step og Styrke. Vi bruger stepbænkene til at få pulsen op 
og så blander vi pulstræningen med styrkende øvelser. 

Laguna 

Kl.11.00 – 15.00 Individuelle samtaler eller massage (gratis) Timanfaya  

Kl.15.30 – 16.30 Cirkeltræning. 10 forskellige øvelser – på 3 forskellige 
måder. En slags cirkeltræning, du ikke har prøvet på den 
måde før.  

Laguna 

Kl.17.00 – 17.45 Vandtræning. Tag badetøjet på og så får du et aquabælte 
af os. Det spænder du om maven og det hjælper dig med 
at flyde ovenpå vandet. Så alt du skal koncentrere dig om 
er at lave de energiforbrugende øvelser i vandet.  

North Pool 

Lørdag 09. nov     

Tid Aktivitet   Mødested 
KL.08.30 Gåtur om lagunen eller Løbeskole for beg./utrænede Sportsbooking 

KL.09.30 – 11.00 Træningssammensurium. Et stort træningsmiks hvor du 
kan prøve lidt af alt det vi skal igennem i løbet af ugen. 

Laguna 

Kl.14.30 – 15.30 FOREDRAG: Hvor sund og energifyldt vil du være? 

Et foredrag om hvor lidt der skal til for at du får det  
som du vil have det. Det handler om at tænke i simpl
e løsninger og simple tiltag. 

Beach Club 

Kl.16.00 – 16.45 Total Body Toning (styrke- og udholdenhedstræning) Laguna 

KL.16.45 – 17.30 Bindevævstræning og udstrækning  Laguna 

KL.19.30 Fællesspisning (for egen regning) Alma – La Santa by 
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Mandag 11. nov     

Tid Aktivitet   Mødested 
KL.08.30 – 09.30 Gåtur med aktive træningspas – Bliv inspireret til at 

træne udendørs derhjemme. Få træningsprogrammet 
med hjem.  

Sportsbooking 

KL.10.00 – 11.00 EFFEKT Træning for hele kroppen. – træning for hele 
kroppen fra inderst til yderst med langsomme og intense 
øvelser. Vi bruger kun kroppen egen vægt som belastning. 

Laguna 

Kl.14.00 – 15.00 Hold 1: Spinning/indendørs cykling. Er for dig, der ikke 
har prøvet spinning før. Bliv introduceret til den 
sveddryppende træningsform og lær hvordan du får mest 
ud af indendørs-cykling. 

Fitness 

 Hold 2: TRX/træningsstropper  
(du får en træningsstrop/TRS med hjem, hvis du 

gennemfører timen 😊) 

Fitness 

Kl. 15.15-16.15 Hold 1: TRX/træningsstropper.  
(du får en træningsstrop/TRS med hjem, hvis du 

gennemfører timen 😊) 

Fitness 

 Hold 2: Spinning/indendørscykling. Denne træningstime 
er for dig, der har prøvet spinning før og som vil lære 
hvordan du kan bruge indendørscykling til at optimere din 
form, fedtforbrænding og generelle sundhed.  

Fitness 

Kl.16.30 5 km gåtur. Du kan bare gå med – ELLER du kan lade dig 
udfordre ved at gå med vægt på ryggen. Vil du have vægt 
på skal du selv medbringe en robust rygsæk. Vi leverer 
vægtene du skal have deri. 

Sportsbooking 

 

Tirsdag 12. nov     

Tid Aktivitet   Mødested 
KL.08.30 – 10.30 25 km cykeltur. Vi deler os i 2 hold, og tager turen i det te

m-po vi kan. Du kan vælge imellem en landevejscykel,  
mountainbike eller citybike. Du kan leje en elcykel, hvis du f
x har skader eller andet at tage hensyn til. Hør nærmere på  
infomødet d. 8. november inden vi går i gang. 

Cykelcenter 

KL.11.00 – 12.00 Foredrag: Faste & spisepauser – hvorfor er det blevet så  
populært at holde lange spisepauser – og hvad kan du få ud  
af det?  

Beach Club 

Kl.12.15 – 13.15 Styrk mave og ryg + lav udspænding i middagsvarmen/sol
en 

Laguna 

Kl.16.30 – 17.15 Step step step – for alle. Vi trasker op og ned ad 
stepbænkene i ro og mag, og stille og roligt banker pulsen 
op samtidig med at fedtforbrændingen øges.  

Laguna 

Kl.20.00 – 21.30 Foredrag: Harmoni eller kaos i hormonerne?  
Med NHT-terapeut Bolette Graven 

Timanfaya 
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Navnet i parentes angiver mødested på Club La Santa.  

Ret til småændringer forbeholdes.  

Onsdag 13. nov     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl. 08.00 Gåtur om lagunen eller løbeskole Sportsbooking 

Kl.09.00 GRUPPEFOTO – husk din t-shirt  Laguna 

Kl.09.10 – 09.55 Pulsen op – aerobicstyle. Vi sætter fut i forbrændingen 
med pulstræning uden hop. 

Laguna 

Kl.09.55 – 10.30 EFFEKT Træning – træning med fokus på balance og mave- 
og rygtræning med langsomme og intense øvelser. Vi 
bruger kun kroppen egen vægt som belastning.  

Laguna 

Kl.11.00 – 15.00 Individuelle samtaler eller massage (gratis) Timanfaya  

Kl.16.30 – 17.15 Styrk hele kroppen - Styrketræning med vægte, elastikker 
og din egen kropsvægt 

Laguna 

Kl.17.15 – 18.00 Bindevævstræning – bindevævet er det væv, der gør at du 
kan bevæge din krop som et hele og at du hænger sammen 
fra top til tå og inderst til yderst. Bindevævet har større 
betydning for smerter og leddenes bevægelighed end man 
tidligere har troet. Lær meget mere om det.  

Dancestudio 

Torsdag 14. nov     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.08.30 – ? Mini-triathlon: Svøm 200 m - Cykel 9 km - Løb/gå 3 km 

ELLER lav en DOBBELT-minitri: 
Svøm 400 m – cykel 18 km – løb/gå 6 km.  
Lær meget mere om det hele på infomødet d. 8. november. 
Alle kan være med til denne triathlon.  

Cykelcenter 

Kl.11.30 – 13.00 Workshop: Forstå hvorfor du ikke, når dine mål – og forstå 
hvad der skal til for at du gør det. Hvad er det der gør at vi k
an sætte os mål og at komme i bedre form, tabe os, spise sun
dere og/eller fx arbejde mindre – og så alligevel lade være at 
gøre det, selvom du virkeligt gerne vil? Hvad er årsagen til at 
vi saboterer vores egne planer og hvordan får du vendt den  
negative spiral og kommer i mål? 

Beachclub 

Kl.16.00 – 17.30 Afslutningstræning og efterfølgende laver vi evaluering af 
ugen der gik.  
Vi uddeler gaver og præmier for diverse indsatser og vi kårer 
vinderen af ugens ”Hvem-har-gået-flest-SKRIDT-
konkurrence”. Lær mere på infomødet d. 8. november. 
Inden afrejse får du information om hvilket indhold der er på 
denne sidste time, så du ved hvad du skal være forberedt på.  

Laguna 

Kl.19.30 Fællesspisning (for egen regning) Alma – La Santa by 



 
Endnu mere energi – med Birgitte Nymann  ' 

 

Udover det aktive træningsprogram, så ønsker vi at motivere dig på alle mulige andre måder både før, 

under og efter eventet.  

Så udover ovenstående program i uge 46 får du: 

1. adgang til vores ”kom-i-form-før-ferien-program” som vi åbner for 3 uger før afrejse. 

Programmet har du adgang til online, så du kan få kroppen godt i gang inden eventugen starter, 

og samtidig forebygger du den værste ømhed. Vi anbefaler på det kraftigste at du deltager i 

onlineprogrammet, for du får mere ud af selve eventugen på Club La Santa på den måde.  

2. 15 minutters individuel coachingsamtale med Birgitte Nymann eller 15 minutters massage. 

3. rabat på massage, når du har fri fra ovenstående program. Du kan booke hjemmefra og være 

sikker på at få tid, når du vil. Du hører nærmere, når vi når tættere på afrejse.  

4. printede træningsprogrammer lige til at bruge, når du kommer hjem fra eventugen, så du kan 

forsætte træningen hjemme. 

5. effektive træningsredskaber (TRS Træningsstrop og 2 elastikbånd i forskellige styrker) 

6. specialdesignet træningshåndklæde  

7. event-t-shirt fra CRAFT 

8. mulighed for at deltage i vores ”skridt-konkurrence”. Du måler dagligt dine antal skridt med din 

egen skridttæller eller smartphone – og når ugen er omme, kårer vi ugens skridt-master. Og vi 

kan afsløre at der er fantastiske præmier på højkant. 

 

 


