
 
Endnu mere energi – med Birgitte Nymann  ' 

Aktivitetsplan for  
”ENERGI I UGE 22” d. 22.-29. maj 2020 

Ugeevent med Birgitte Nymann, Club La Santa, Lanzarote 

Fredag  ANKOMSTDAGEN    

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

Kl. 16.45-17.45 Velkomstmøde med præsentation af ugens program, 
tilmelding til diverse events og andre herligheder. 

Dancestudio 

Kl.17.45-18.15 Rundvisning på Club La Santa. Dette er primært relevant 
for dig, der ikke har været på Club La Santa før.  

 

 

 
Søndag 

    

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.08.30 4 kilometer gåtur om lagunen  Sportsbooking 

Kl.09.30 – 10.15 Pulsen op med og uden hop Laguna 

Kl. 10.15 – 11.00 EFFEKT træning  Laguna 

Kl.15.30 – 17.30 Workshop: Lær at træne dine ben og baller, så de bliver 
stærke og lækre uanset din alder.  

Laguna 

   

 
Mandag 

    

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.08.30 – 10.00 Gåtur med aktive træningspas – Bliv inspireret til at 

træne udendørs derhjemme.  
Sportsbooking 

Kl. 10.00 – 11.00 Aktiv udstrækning med flowøvelser for hele kroppen Laguna 

Kl. 15.00 – 16.00 TRX/træningsstropper.  Sportsbooking 

Kl.16.00 – 16.45 Crosstraining. Vi laver crossfit-inspireret træning med 
kettlebells, vægtbolde og andet herligt 
styrketræningsudstyr. 

Sportsbooking 

 

Lørdag     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.08.30 – 09.45 Social gåtur om lagunen.  Sportsbooking 

Kl.09.45 – 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 vil du være? Lær om 5 elementer, de
r har størst indflydelse på din sundhed, energi og oversku
d. 
 

Beach Club 

Kl.16.00 – 17.45 Workshop: Sådan træner du dine mave- og rygmuskler 
optimalt, helt uden at det går galt. 

Laguna 

Kl.19.30 Fællesspisning (for egen regning) La Santa by 
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Navnet i parentes angiver mødested på Club La Santa.  

Ret til småændringer forbeholdes.  

 

 

 

Tirsdag     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.08.30 – 10.30 Workshop: Pulstræning; sådan får du mest ud af din konditi

onstræning. 
 

Laguna 

Kl.15.00 – 16.00 Foredrag: Hvad skal man spise for at blive slank, sund og frisk? 
 

Beach Club 

Kl.16.30 – 17.30 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.20.30 – 21.30 Quiet please! Afspænding og sov-godt-meditation Dancestudio 

Onsdag     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl. 08.30 – 09.30 Gåtur om lagunen Sportsbooking 

Kl.09.30 – 10.30 Puls- og styrketræning Laguna  

Kl.16.30 – 17.15 Styrk hele kroppen med bolde og elastikker 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     

Tid Aktivitet   Mødested 
Kl.09.00 – 12.00 Gåtur til vulkantoppen.   Laguna 

Kl.16.00 – 17.30 Afslutningstræning og efterfølgende laver vi evaluering af 
ugen der gik.  
 

Laguna 

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


